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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU / 4TH SUNDAY OF LENT

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia jest zapowiedzią chrztu świętego. Bóg powołał nas, jak Dawida, byśmy chodzili w Jego światłości.
Światłość ta zajaśniała dla nas, gdyśmy przyjęli chrzest. Niestety, grzechy zaciemniają w nas Boże światło. Święty Paweł wzywa więc ludzi,
by odrzucili zło grzechów i zawsze chodzili w światłości Pana. Pokuta, która powinna być naszym udziałem, odnawia w nas także łaskę chrztu
świętego i zbliża nas do światłości Chrystusa.
Jesus brings new sight to all who believe in him and who seek his healing presence in their lives. The grace of God allows us to see the world, ourselves,
and our brothers and sisters in Christ through the eyes of faith. This is a never-ending journey which seeks to understand God and the love of Jesus
Christ that is poured out on all creation. This is the key to making our presence in the world reflect the awesome power of God.

ODWOŁANE mSZE ŚWIĘTE

Arcybiskup Prendergast, kierując się dobrem wiernych Archidiecezji Ottawy i Alexandria-Cornwall, wydał decyzję, by w dniach od 18 marca
do 5 kwietnia, nie było publicznie sprawowanych Mszy świętych ani innych nabożeństw. Kościół Świętego Jacka będzie otwarty do modlitwy dla
chętnych w niedziele w godzinach od 12:00 do 15:30.

PomOC POTRZEBUJĄCYM
Polska Jedność Narodowa we współpracy z Parafią Świętego Jacka
służy pomocą w jakichkolwiek sprawach osobom, które tego szczególnie potrzebują w obecnym czasie (zrobienie zakupów, podwiezienie do
lekarza, kupienie leków, a może pomoc w ustawieniu połączenia internetowego, aby porozmawiać ze znajomymi, czy uczestniczyć w transmisji Mszy Świętych z Kościoła Świętego Jacka).

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ

Uruchomiliśmy codzinną transmisję Mszy Świetej z naszego kościoła.
Jest ona dostępna przez pośrednictwo strony internetowej naszej parafii:
swjacek.ca w następujący sposób: od poniedziałku do piątku Msza Świeta
o godz. 19:00, w sobotę Msza Świeta o godz. 17:00, a w niedzielę Gorzkie
Żale o godz. 10:30 i Msza Świeta o godz. 11:00.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

ZALECENIA w epidemii
W duchu odpowiedzialności za innych usilnie proszę o stosowanie się do
zasad podawanych przez władze prowincjalne i federalne, jeśli chodzi o
przepisy sanitarne: MYJMY CZĘSTO RĘCE I TWARZ, UNIKAJMY
NIEPOTRZEBNYCH KONTAKTÓW Z MIEJSCAMI I OSOBAMI.
Jeśli to możliwe pozostańmy w domach. Pomóżmy sprawie zatrzymania
epidemii przez modlitwę i odpowiedzialne postawy.

Przystąpienie do Sakramentu Pokuty i Pojednania jest możliwe po
wcześniejszym umówieniu się.

POST
Abp. Terence Prendergast zachęca do wstrzymania się od spożywania
pokarmów mięsnych we wszystkie piątki Wielkiego Postu, natoKOMUNIA DUCHOWA
Starajmy sie praktykować Komunię Duchową. Przykładowe formy przyjęcia miast w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (połączenie postu
Komunii Duchowej znajdują się na stronie internetowej parafii swjacek.ca ilościowego i jakościowego). Wierni w wieku pomiędzy 18 a 60
rokiem życia mogą w ciągu dnia zjeść jeden pełny, ale bezmięsny
posiłek do syta oraz dwa skromne inne posiłki.
ZMIANY W FUNKCONOWANIU PARAFII

W chwili obecnej, gdy zostały odwołane publicznie sprawowane Msze
Święte oraz nabożeństwa, odwołane zostają też wszystkie wydarzenia
towarzyszące regularnemu funkcjonowaniu parafii: katecheza do Bierzmowania, katecheza do I Komunii św., kawiarenka parafialna, projekcje
filmów, spotkania grup parafialnych. Biuro parafialne pracuje normalnie,
ale interesanci przyjmowani są po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym albo przez email.

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
Ekstremalna Droga Krzyżowa to nowa forma duchowości
zbudowana na starej tradycji. Angażuje duszą i o ciało. Pomaga
ludziom przekroczyć strefę komfortu, by wyruszyć do nowego życia.
W tym roku na trasę liczącą 32 lub 40km można będzie wyruszyć
z naszej parafii w piątek, 3 kwietnia, po Mszy św. o godz. 19:00. Więcej
informacji: Krzysztof Retel, 613 315 2352 lub Józef Leśniak,
613 265 2583 oraz na stronie www.edk.org.pl.

ZAWIERZENIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

Ponad 50 osób z naszej parafialnej wspólnoty przygotowuje się do zawierzenia Panu Jezusowi przez Maryję wg. Świętego Ludwika Marii Grignion de
Montford. Zawierzenie ma dokonać się w najbliższą środę w Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego. Zawierzenie jest aktem osobistym i indywidualnym. Pomimo wszystko zachęcam do trwania na drodze przygotowania.
Plan był taki, aby wszyscy indywidualnie, ale uroczyście dokonali tego zawierzenia w czasie Mszy św. o godzinie 19:00 w dniu 25 marca. Mamy
możliwość zjednoczenia się w tym dniu dzięki transmisji Mszy Świętej
z naszego kościoła. Tekst zawierzenia znajduje się w podręcznikach z
materiałami, z których korzystacie na s. 239. Jeśli kilka osób korzysta z
jednego podręcznika proszę przygotować sobie wcześniej kopię tego aktu
zawierzenia. Przeprowadzę akt zawierzenia w czasie Mszy św.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
IV SUNDAY OF LENT
Sobota / Saturday - March - 21 - marca, 2020
17:00 Za + Zbigniewa Pierścianowskiego w dniu urodzin Grażyna i Jurek
Niedziela / Sunday - March - 22 - marca, 2020
11:00 Za Parafian
Poniedziałek / Monday - March - 23 - marca, 2020
19:00 Za + Andrzeja Jankowskiego - rodzina
Wtorek / Tuesday - March - 24 - marca, 2020
19:00 Za + Aleksandra Kamińskiego w pierwszą rocz. śm. - rodzina
Środa / Wednesday - March - 25 - marca, 2020
19:00 1) O błogosławieństwo Boże dla Mateusza z okazji urodzin - 		
rodzice i rodzeństwo
2) O łąskę żywej wiary i opiekę Maryi dla dzieci i młodzieży z
naszej wspólnoty parafialnej - KŻR i RN
3) O Miłosierdzie Boże dla dusz pobożnych i wiernych - ABM
4) Za + Bronisława Zarembę w rocz. śm. - synowie z rodziną
Czwartek / Thursday - March - 26 - marca, 2020
19:00 Za ++ Mariannę, Kazimierza i Henryka Sabela - siostra z rodziną
Piątek / Friday - March - 27- marca, 2020
19:00 Za ++ Annę i Bronisława Wrześniewskich - córka

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
V SUNDAY OF LENT
Sobota / Saturday - March - 28 - marca, 2020
17:00 Za żyjących i zmarłych fundatorów i dobroczyńców parafii
św. Jacka
Niedziela / Sunday - March - 29 - marca, 2020
11:00 Za Parafian
_________________________________________________
KOLEKTA
Składka dla O.Rekolekcjonisty - $ 5,169.00
Niedziela, 15 marca / Sunday, March 15 - $ xxx
Dziś składka na cele Trzeciego Świata /
Today Development and Peace collection
Za tydzień składka na Fundusz Budowlany/
Next week Mortgage Fund Collection
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE ofiary! /
THANK YOU FOR ALL YOUR DONATIONS!

____________________________________________________
WIELKI TYDZIEŃ i wielkanoc
Nie mamy jeszcze szczegółowych planów dotyczących obchodów
Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

INTENCJE MSZALNE
W dni powszednie zamowione intencje mszalne są odprawiane bez
zmian, natomiast niedzielne intencje Mszy Świętych wymagają odłożenia
na przyszłość. Wówczas będziemy kontaktować się bezpośrednio
z osobami, które zamówiły te intencje. Przypominamy, że osoby
zamawiające intencje Mszy Św. proszone są o uiszczenie ofiary na czas.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Wieczne odpoczywanie racz naszym zmarłym dać Panie. A światłość
wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon
them. May they rest in peace. Amen.
*****
W celu pozyskania nowych informacji w zaistniałej sytuacji prosimy
często sprawdzać stronę internetową naszej parafii:

swjacek.ca

FASTING IN LENT
Abp Terence Prendergast mandates all the faithful of our diocese to
abstein from meat during all Fridays of the Lent. On Good Friday
fasting and abstinence(from meat) binds all persons from 18 to 60
years: one full meal is allowed and two other meals may be taken; eating
between meals is not allowed ( fluids may be taken ).
CANCELLATION OF HOLY MASSES

Arcybiskup Prendergast, for the good of the faithful of the Archdiocese of Ottawa and Alexandria-Cornwall, decided that there will be no
public Holy Masses or other services from March 18 to April 5. Saint
Hyacinth Church will be open for those, who want to pray, on Sunday
from noon to 3:30 pm.

HOLY mass from st. Hyacinth church online

Daily Holy Masses from St. Hyacinth Church are available through
parish website: swjacek.ca as follows: Monday to Friday at 7:00 pm,
on Saturday at 5:00 pm and on Sunday there will be “Gorzkie Żale”
at 10:30 am and Holy Mass at 11:00 am.

PArish OFfice hours
The parish office operates as usual, however, Parishioners are kindly
asked to schedule the appointment by phone or email prior to the
visit.

*****
For information update please check Parish website:

swjacek.ca

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$ 1,577,698
- Miesięczna rata			
$ 8,111.44
- Spłaciliśmy			
$ 367,273
- Dług w zeszłym miesiącu		
$ 1,218,828
- Dług na dzisiaj			
$ 1,214,521
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary i prosimy
w dalszym ciągu o wsparcie. Serdeczne Bóg zapłać!

PROJECT 2010
- Loan from Archdiocese		
$ 1,577,698
- Monthly payment 		
$ 8,111.44
- Already Paid			
$ 367,273
- Last Month Balance 		
$ 1,218,828
- Balance Owed			
$ 1,214,521
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

PARKING SPACES

W NIEDZIELE (nie w dni powszednie) jest możliwość parkowania
samochodów (15 miejsc) przy 236 Lebreton St. .

