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V NIEDZIELA WIELKANOCNA / V SUNDAY OF EASTER
W dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich jesteśmy świadkami działania Pawła i Barnaby, którzy zostali
powołani przez Pana do dawania świadectwa wiary w Kościele pierwotnym. Z Księgi Apokalipsy w drugim czytaniu dowiadujemy się, że Bóg jest zawsze z tymi, którzy Go miłują. Święty Jan w Ewangelii zapisuje i podaje nam
Jezusowe nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak nas umiłował sam Bóg. /
Let us become visible to the entire world as charitable disciples of Christ. We are to be reflectors of Christ’s Light
to this dark world. We are to radiate Christ’s compassion to all we meet in the market-place, job site, and in church.
This is not a mere invitation. Jesus, at the Last Supper, proclaimed that the core of discipleship is charitable love.
This is the command of Jesus that we demonstrate compassionate love to one another to the very end of our lives.

I KoMUNIA ŚWIĘTA

Dzisiaj, w niedzielę, 19 maja, podczas Mszy św. o godz. 13:00 dziewięcioro
dzieci z naszej parafii przyjmie Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii Św.
Nie będzie tego dnia Mszy św. o godz. 12:30. Dzieci i ich rodziców zapraszamy na tzw. biały tydzień w poniedziałek, 20 maja , w środę 22 maja
i w piątek 24 maja na Mszę św. o godz. 19:00 oraz na Nabożeństwo Majowe o godz. 18:30. Wszystkich parafian prosimy o modlitwę w intencji
dzieci pierwszokomunujnych. Wszystkim dzieciom życzymy, aby Pan Je-

SPOTKANIE DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ
Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbędzie się w
poniedziałek , 3 czerwca o godz. 19:00.

FILM Instytutu Oskara Haleckiego
Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie wraz z Parafią
św. Jacka zaprasza Polonię na film dokumentalny prod. kanadyjskiej
p.t. ,,Skradzione dzieciństwo” o polskich dzieciach i sierotach urazus, którego dzisiaj po raz pierwszy przyjęły, był dla nich zawsze Drogą, towanych z Rosji Sowieckiej. Pokaz odbędzie się w sobotę, 8 czerwca
Prawdą i Życiem.
o godz. 18:15 (po Mszy św. o godz. 17-tej) w Sali Parafialnej. Film
został opracowany na podstawie książki O. L. Krolikowskiego, OFM
Conv. pod tym samym tytułem. Po pokazie zapraszamy na poczęstunek.
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział i przyczynili
Informacja Ambasady RP
się w jakikolwiek sposób do zorganizowania tegorocznego Wiosennego
Głosowanie w Ottawie
Balu Parafialnego w sobotę 11 maja w Domu Polskim SPK. Szczególne
W WYBORACH do Parlamentu Europejskiego
podziękowanie dla pana Jana Samborskiego oraz dla pań z kuchni.
Dochód z Balu wyniósł $8,796. Serdeczne Bóg zapłać!
Głosowanie w Kanadzie odbędzie się w sobotę, 25 maja 2019 r. w
godz. 7.00-21.00. W ottawskim okręgu konsularnym utworzono jedną
Obwodową Komisję Wyborczą nr 69 z siedzibą w Ambasadzie RP
FILM
w Ottawie, 443 Daly Ave., Ottawa, ON K1N 6H3 (wejście od ulicy
W sobotę 25 maja po mszy św. o 17-tej zapraszamy na film „Non pos- Wurtemburg). Obywatele polscy będą mogli zagłosować w Ottawie
sumus” przestawiający Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana wyłącznie osobiście, po wpisaniu się do spisu wyborców tworzonego
Wyszyńskiego. Film oparty o archiwalne zdjęcia i materiały filmowe przez Konsula i tylko na podstawie ważnego polskiego paszportu (w
zawiera bardzo wiele cytatów z głoszonych przez Niego homilii i na- Kanadzie nie można głosować mając jedynie ważny polski dowód osopisanych przez Niego tekstów.
bisty). Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez
korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI
WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl lub na podMSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
stawie osobistego zgłoszenia do Konsulatu. Zgłoszenia do spisu można
Msza św. z udziałem dzieci będzie odprawiona w ostatnią niedzielę dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie). Więcej informacji nt.
miesiąca 26 maja o godz. 12:30.
głosowania jest dostępne na stronie Ambasady w Ottawie www.ottawa.
msz.gov.pl lub w Konsulacie.
CANNABIS: DOBRY, ZŁY I BRZYDKI - PRELEKCJA
ZEBRANIE RYCERZY NIEPOKALANEJ
Klub Ciekawego Człowieka przy PJN zaprasza na prelekcję dra An- Zebranie dla wszystkich członków Rycerstwa Niepokalanej odbędzie
drzeja Wielgosza zatytułowaną Cannabis: dobry, zly i brzydki. Dr Wiel- sie w piątek, 31 maja po mszy św. o godz. 19:00.
gosz poruszy różne aspekty stosowania marijuany, między innymi jej
działanie fizjologiczne i kardiologiczne, stopień potwierdzeni a lecznicRÓŻANIEC
zych korzyści, zagrożenia dla zdrowia, trendy w użytkowaniu i prawne
Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55 prowadzą
restrykcje. Prelekcja odbędzie się w sobotę 1-go czerwca o godz. 18:00
następujące Róże: 19 maja - św. Eugeniusza; 26 maja - św. Faustyny;
(po wieczornej mszy św.) w sali pod kościołem.
2 czerwca - św. Józefa; 5 i 9 czerwca - św. Jana Pawła II-go; 12 i 16
czerwca - św. O. Pio; 19 i 23 czerwca - św. Tereski.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA / V EASTER SUNDAY
Sobota / Saturday - May - 18 - maja, 2019
17:00 Za + Ewę i Dzidka - siostra z rodziną
Niedziela / Sunday - May - 19 - maja, 2019
8:30
Za ++ z rodziny Tompolskich i Wojnarowicz
9:45
Za + Frank Szmigielski - żona
Chrzest św. / Baptism of Adriyan Mateo Hajinia
11:00 Za Parafian
13:00 Pierwsza Komunia Święta
Poniedziałek / Monday - May - 20 - maja, 2019
19:00 O zdrowie i błogosławieństwo boże dla Józefy i Henryka
Wtorek / Tuesday - May - 21 - maja, 2019
19:00 Za + Krystynę i Mariana Tarnowskich - rodzina Bala
Środa / Wednesday - May - 22 - maja, 2019
19:00 1) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Veroniki z okazji urodzin - 		
rodzice i rodzeństwo
2) Za + Albinę Kruczek - syn z rodziną
3) Za + Wiktora Rytwińskiego w rocz. śmierci - żona
4) Za + Marka Sznajderskiego - rodzina
5) Za + Aleksandra Kamińskiego - KŻR
6) Za + Janinę Paryską - córka Elżbieta
Czwartek / Thursday - May - 23 - maja, 2019
19:00 Za + Stanisława Babiarza - brat z rodziną
Piątek / Friday - May - 24 - maja, 2019
19:00 O spełnienie woli Bożej dla córki - rodzice
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA / VI EASTER SUNDAY
Sobota / Saturday - May - 25 - maja, 2019
17:00 Za żywych i ++ dobrodziejów Parafii św. Jacka
Niedziela / Sunday - May - 26 - maja, 2019
8:30
Za + Bronisławę Nesterowicz i ++ z rodziny - córka Helena
9:45
Za Parafian
Chrzest św. / Baptism of Chiara Janeczek & Mikołaj Wroński
11:00 Za ++ siostry i szwagrów - Maria Znamirowska
12:30 Za + Annę i Stanisława Perel - Irena
*******************************************************

FIRST COMMUNION
Today, Sunday, May 19 nine children from our parish will recieve
First Communion at 1:00 p.m. Mass. There will be no mass at 12:30
p.m. on that day. Let us all pray that our Lord, Jesus Christ, whom
they recieved for the very first time today, be always their Way,
Truth and Life.
CHILDREN MASS
Children with their parents are invited to come for the children
mass on Sunday, May 26 at 12:30 pm.
PARISH PASTORAL COUNCIL MEETING
Parish Pastoral Council will meet on Monday, June 3 at 7:00 pm.
thank you
We would like to thank everybody who took part in organizing and
participated in the Annual Spring Parish Gala last Saturday, May
11 at Dom Polski SPK. Special thank you to Jan Samborski and all
ladies who worked in the kitchen. The profit from Gala is $8,796.
God bless!
YOUTH GROUP

We invite young people (16 to 30 yrs old) to participate in The Great Adventure Bible Study Series. The meetings will take place on Sundays
after 11:00 am Mass in the room behind the stage. Info: Peter Mietus:
1-647-966-0631; peter.mietus@gmail.com.

KOLEKTA
Niedziela 12 maja / Sunday May 12 - $3,312
Dzieła Powołaniowe / Vocation Works - $1,342
Dzisiaj druga składka na Fundusz Budowlany /
Today second collection for Mortgage Fund
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

CHRZEST ŚWIĘTY
Przez Sakrament Chrztu Św. do grona dzieci Bożych dołączy:
19 maja - Adriyan Mateo Hajinia;
26 maja - Chiara Isabela Janeczek i Mikołaj Paul Wroński .
Gratulujemy rodzicom i chrzestnym oraz
życzymy błogosławieństwa Bożego i wiele radości
w wychowywaniu dzieci.
ODESZLI DO PANA
Z żalem zawiadamiamy, że odeszli do Pana:
6 maja - + Bronisława Jarosz,
11 maja - + Józef Jasiak,
13 maja - + Artur Zareba,
16 maja - + Julia Świętalski.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.
Eternal rest grant unto them, O Lord.
And let perpetual light shine upon them. Amen.

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Spłaciliśmy			
$265,981.21
- Pozostaje do spłacenia		
$1,311,576.79
- Miesięczna rata			
$8,111.44
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary i prosimy
w dalszym ciągu o wsparcie. Serdeczne Bóg zapłać!

PROJECT 2010

- Loan from Archdiocese		
$1,577,698
- Already Paid			
$265,981.21
- Balance Owed			
$1,311,576.79
- Monthly payment 		
$8,111.44
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

PARKING SPACES

Możliwość parkowania samochodów w niedzielę przy ul. 236 Lebreton St.
(15 miejsc).

