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SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA

“To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. J 15,9-7 Przykazanie miłości jest
najważniejszym i największym przykazaniem Bożym. Bóg jest Miłością i cały wyraża się poprzez
Miłość. Dlatego Jezus mówi nam, abyśmy się miłowali wzajemnie. Nie mówi o wielu innych sprawach, które mogą wydawać się być ważnymi w pojęciu ludzkim. Kościół wziął swój początek z Miłości
Ukrzyżowanej, a więc Miłości ofiarnej, pełnej, doskonałej. Jezus oddał życie, a z tej ofiary wyrósł
Kościół. Uwierzmy w moc Miłości. Starajmy się nią żyć. Podejmujmy ją ciągle od nowa. Stale o niej
pamiętajmy i pielęgnujmy w sobie. Bowiem Miłość jest jedyną siłą, która uczyni z nas prawdziwą
Wspólnotę Miłości. Jest jedyną siłą, która może odrodzić Kościół, umocnić go i uczynić potężnym, jak nigdy dotąd. Miłość jest jedyną siłą, która
uświęca. Starajmy się o wzajemną miłość. Starajmy się okazywać miłość słowem, gestem, czynem. Módlmy się za siebie nawzajem z miłością.
Myślmy o sobie z miłością. Odrzucajmy wszystko, co jej się sprzeciwia, cokolwiek burzy w nas miłość. Cokolwiek niszczy miłość w naszych
relacjach niech będzie odrzucane. Jakiekolwiek myśli, uczucia, czyny poddające w wątpliwość naszą wzajemną miłość, odsuwajmy na bok .

SIXTH SUNDAY OF EASTER

The core of the Christian message is love, God loves me! How is it to sit with this reality? If we could grasp God’s unconditional love for us,
life would be radically a journey of joy. Jesus loves me totally, whether I am good or bad or indifferent. My love must have that quality too.
This is costly love – it could demand my very life! This costly love will bear rich fruit, whether I see it or not. Just so, Jesus’ love bears fruit
only after his death. I must not be discouraged when my love seems to be wasted. True love never comes to an end (1 Corinthians 13:8). Loving
actions are the building blocks of eternal life.

Dzień Matki
Dzisiaj świętujemy Dzień Matki. Z tej okazji składamy wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia wszelkiego błogosławieństwa Boga
Ojca, natchnienia Ducha Świętego, sił do podejmowania trudów dnia
codziennego oraz zawsze wielu powodów do radości!
adoracja najświętszego sakramentu,
SpoWIEDŹ ŚWIĘTA
oraz moŻliwość przyjĘcia komunii świętej

Niedziela - godz. 14:00 - 18:00

Prosimy o dostosowanie sie do obowiązujących przepisów sanitarnych
oraz do wskazówek osób koordynujących.
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Od wtorku do soboty zapraszmy na nabożeństwa majowe po Mszy św.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy transmitowanej z naszego kościoła
za pośrednictwem TV Parafii na swjacek.ca.
WIADOMOŚĆ OD ARCYBISKUPA
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Pracownicy służby zdrowia potrzebują naszej modlitwy i wsparcia. Rząd
federalny zamierza rozszerzyć pomoc w samobójstwie na całą Kanadę.
Osoby niepełnosprawne i osoby z chorobami przewlekłymi będą się
kwalifikować, nawet jeśli nie umierają. Projekt ustawy został zmieniony w
Senacie, aby umożliwić dostęp do niego również osobom z problemami ze
zdrowiem psychicznym. Jeśli to prawo zostanie przyjęte, doprowadzi do
braku szacunku dla godności istot ludzkich i zagrozi osobom bezbronnym.
Ustawodawstwo federalne będzie miało wpływ na opiekę zdrowotną
w prowincjach. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, którzy
zapewnią pacjentom alternatywy dla śmiertelnych zastrzyków. (...)
Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Coalition for Health
Care and Conscience gdzie można wysłać e-mail bezpośrednio do
rządu Ontario i dowiedzieć się więcej o tej niezwykle ważnej kwestii .
Cały list Arcybiskupa dostępny na stronie internetowej Archidiecezji Ottawa-Cornwall

Mother’s Day
Today is Mother’s Day. We would like to wish all mothers that God

gives you from His enduring Love great happiness and hearts’ content and blessings from above. May our Blessed Mother inspire and
guide you in your beautiful vocation of motherhood.
Happy Mother’s Day!!!
adoraTION OF THE MOST HOLY SACRAMENT,
CONFESSION
and HOLY COMMUNION

Sunday - from 2 pm to 6 pm

Please, follow the pandemic restrictions and the instructions of the
coordinating persons.
May - marian Month
From Tuesday to Saturday, we invite you to the May devotion after
the Holy Mass. We invite you to join the prayer broadcast from our
church on the parish TV on swjacek.ca
Message from the Archbishop
Dear Brothers and Sisters in Christ,
Healthcare professionals need our prayers and support. The federal
government is about to expand assisted suicide across Canada. People
with disabilities and those with chronic conditions will qualify, even
if they are not dying. The bill has been amended in the Senate to allow
people with mental health concerns to access it as well. If passed, this
law will lead to disrespect for the dignity of human beings and put
vulnerable people at risk.
The federal legislation will have implications for healthcare in the
provinces. Now, more than ever, we need doctors, nurses and other
healthcare professionals who will ensure vulnerable patients have
caring alternatives to lethal injections.(...)
I invite you to visit the website for the Coalition for Health Care
and Conscience where you can send an email directly to the Ontario
government and learn more about this critically important issue.
Full message on the Archdiocese Ottawa-Cornwall website

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA / SIXTH SUNDAY OF EASTER
Sobota / Saturday - May- 8 - maj, 2021
17:00 O błogosławieństwo Boże dla Andrzeja i Basi Ruta z okazji
37- ej rocznicy ślubu
Niedziela / Sunday - May - 9 -maj 2021
8:30
For the repose of the soul of Stanisław Kochański
10:00 Dziękczynna za Bożenę i Michała z prośbą o opiekę i Boże łaski
12:00 Za Parafian
Wtorek / Tuesday - May - 11 -maj, 2021
19:00 Za ś.p.+ Konrada - rodzina
Środa / Wednesday - May - 12 -maj, 2021
19:00 1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wnuczka
Eryka - Mateusza w przygotowaniu do I Komuni św.
2) O wstawiennictwo Matki Przenajświętszej z prośbą o łaskę 		
nawrócenia i żywą wiarę dla dzieci i wnuków
3) Za Martę i Anię z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo od Martyny z rodzicami
4) Za ś.p. ++ Zofię i Michała Rąbalskich
5) Za ś.p. + Artura Zaremba w 2-gą rocznicę śmierci
6) Za ś.p. + Teodozję Pantak w 48-ą rocznicę śmierci- od córki
Teresy i wnuczka Marcina
7) Za ś.p. + Stanisława Grzyb
8) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bogdana 		
Marszałek - córka
9) Za ś.p. + Zofię Berwid - od córki
10) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Henryki
Tomaszewskiej z okazji 90-tych urodzin

Czwartek / Thursday - May - 13 -maj, 2021
19:00 O nawrócenie grzeszników oraz zawierzenie się Niepokalanemu
Sercu Maryi - RN
Piątek / Friday – May - 14 -maj, 2021
19:00 Za duszę ś.p.+ Henryki Armata w 20- tą rocznice śmierci - córka
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA / SEVENTH SUNDAY OF EASTER
Wniebowstąpienie Pańskie
Sobota / Saturday - May- 15 - maj, 2021
17:00 Za ś.p. ++ z rodziny Kot i Ratuś - żona i synowie
Niedziela / Sunday - May - 16 -maj, 2021
8:30
Za Parafian
10:00 Z okazji 77 tej rocznicy bitwy o Monte Casino - SPK Koło #8
w Ottawie
12:00 Za ś.p. ++ z rodzin Witosławskich i Siebierów
Wtorek / Tuesday - May - 18 -maj, 2021
19:00 Za ś.p.++ siostry i szwagrów- siostra

__________________________________________________
KOLEKTA
Ofiary złożone: / Donations:
Niedziela, 2 maj / Sunday, May 2 - $ 3,187.81
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE ofiary! /
THANK YOU FOR ALL YOUR DONATIONS!

RÓŻANIEC
Różaniec w środy o godz. 18:25 i w niedziele o godz. 9:25 prowadzą
Róże: 5 i 9 maja - Św. Józef; 12 i 16 maja - Św. JP II; 19 i 23 maja Św. O Pio; 26 i 30 maja - Św. Tereska

_______________________________________________
RÓŻANIEC Z OJCEM ŚWIĘTYM
Ojciec Święty Franciszek zaprasza nas w maju do odmawiania
różańca o ustanie pandemii. W modlitwę szczególnie zaangażują
się sanktuaria na całym świecie. Trzydzieści z nich będzie na
zmianę prowadziło codzienny różaniec (o godz. 18.00 czasu
rzymskiego), transmitowany na żywo przez media Stolicy Apostolskiej. W jego trakcie przewidziano połączenia z największymi
sanktuariami: z Europy: Lourdes, Fatimą, San Giovanni Rotondo, Pompejami, Jasną Górą; ze Stanów Zjednoczonych
Ameryki – sanktuarium Niepokalanego Poczęcia (Waszyngton);
z Afryki, sanktuarium Elele (Nigeria) i Notre Dame de la Paix
(Wybrzeże Kości Słoniowej); z Ameryki Łacińskiej, sanktuarium
Matki Bożej z Guadalupe (Meksyk), Chiquinquira (Kolumbia),
Lujan i Milgro (Argentyna). Poszczególne dziesiątki różańca
odmawiać będą przedstawiciele osób szczególnie dotkniętych
koronawirusem: lekarz i pielęgniarka; osoba uzdrowiona, a także
osoba, która straciła członka rodziny; kapłan, kapelan szpitalny i
zakonnica-pielęgniarka; farmaceuta i dziennikarz; wolontariusz
Obrony Cywilnej wraz z rodziną; oraz młoda rodzina, w której
właśnie w tym czasie urodziło się dziecko, będące znakiem
nadziei i zwycięstwa życia nad śmiercią.
ROSARY WITH THE HOLY FATHER
Holy Father Francis invites us in May to pray the rosary to end
the pandemic. In prayer, especially engage sanctuaries around the
world. Thirty of them will take turns leading the daily rosary (at
6 p.m. Roman time) broadcast live by the Vatican media. During
it, will be connections with the largest sanctuaries: from EuropeLourdes, Fatima, San Giovanni Rotondo, Pompeii, Jasna Góra;
from the United States - the sanctuary of the Immaculate Conception (Washington); from Africa - the sanctuary of Elele (Nigeria)
and Notre Dame de la Paix (Ivory Coast); from Latin America
- the Shrine of Our Lady of Guadalupe (Mexico), Chiquinquira
(Colombia), Lujan and Milgro (Argentina). The rosary will be
prayed by representatives of people particularly affected by coronavirus: a doctor and a nurse; a healed person, as well as a person
who has lost a family member; priest, hospital chaplain and nurse
nun; pharmacist and journalist; Civil Defense volunteer with his
family; and a young family in which a child was born at that time,
a sign of hope and the victory of life over death.

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$ 1,577,698
- Miesięczna rata			
$ 8,111.44
- Dług na dzisiaj			
$ 1,119,209
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
- Balance Owed			
$ 1,119,209
We thank you for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

PASIEKA WISEŁKA

EWA HALINA BIELIŃSKI

Oferuje miód z terenów
leśnych, pyłek i propolis,
świece woskowe

ewa.bielinski@gmail.com

cell 514.910.2594

REKLAMY
ADVERTISEMENT

Wiktor Wawok
613-692-8210

Biuro podróży

Bilelty lotnicze, wczasy, rejsy statkiem, ubezpieczenia

www.dt.ca

400 Avenue Ste-Croix Quest #100 North

Montreal, QC, H4N 3L4

DR HALINA KUBICKA

Lekarz Dentysta
Tel.: 523-8755
Cell: 863-1219

HEATEX SYSTEMS

Heating / Forced Air &
Hydronic/Air Conditioning
Duct Work / Ventilation
Design - Installation – Service

Agnieszka Kowalski

drkubickadentalcare@gmail.com

H.I.S Reg. with ADP (OHIP),
DVA, WSIB. ODSP

www.yourottawadentist.com

Badania słuchu, aparaty

Adam Kamiński

słuchowe
* Stomatologia ogólna, protetyka
2600 Innes Rd. Blackburn Hamlet
* Stomatologia dziecięca
(613) 424-8600
* Ortodoncja

Polka Delicatessen
1574 Walkley Rd.

613-260-2546

Polecamy: wędliny, ciasta,
gołąbki, flaki, bigos, itp
wt. - 10:30 - 18:00
środa - 9:30 - 18:00
czwartek - 9:30 - 19:00
piątek - 9:00 - 20:00
sobota - 8:30 -16:00

Licenced Contractor

CONTINENTAL DELI

Byward Market, 57-C York St. 613-241-7025
Polecamy świeże wędliny własnej produkcji oraz wyroby
garmażeryjne. Otwarte 7 dni w tygodniu.

ADAM’S SAUSAGES & MEAT PRODUCTS
1437 Michael St.

613-749-3336

Jedyna polska wytwórnia wędlin, która zapewni Ci
najświeższe i najsmaczniejsze wyroby własnej produkcji.
Otwarte codziennie oprócz niedzieli i poniedziałku.

B&B MECHANICAL INC.

Bogdan Adam
Bronicki

613-853-0532

DOMY POGRZEBOWE - KELLY
585 Somerset St. W.
613-235-6712

2313 Carling Ave.
613-828-2313

1255 Walkley Rd.
613-731-1255

3000 Woodroffe Ave.
613-823-4747

2370 St. Joseph Blvd.
613-837-2370

580 Eagleson Rd.
613-591-6580

Prawo Nieruchomosci,
Prawo Spadkowe,

Usługi Notarialne
Ontario

Dorota Turlejska

TŁUMACZENIA

613.276.3363
dorota@uplawed.com

Eva Wasilewska

UPLAWED Professional Co
Real Estate & Estate Law
www.uplawed.com

(sponsorowanie, emerytura, etc.)

266-2771/ 820-5943
Tłumaczka przy Citizenship &
Immigration, Refugee Board

NAPRAWY SAMOCHODÓW
Przeglądy, Diagnostyka

J & J WINE

613-220-2361

DRZWI GARAŻOWE

1-1574 Walkley Rd.

613-521-9489

Leszek Lazur
Tel.: 841-5803 (h)

(obok License biuro)

Jola & Jan

Cell: 862-5803

KK FLOORING

Tania Turpin

Direct Line (613) 696-0111
tturpin@beechwoodottawa.ca

Accounting and tax services
for businesses and individuals

GLOBE

CONSTRUCTION
*Instalacja *Naprawa
*Sprzedaż

613-841-2039
Chartered Professional Accountant
Certified General Accountant

www.Ottawa-Plumber.com

TomsPlumbing@Bell.net

ACTIVA Physiotherapy Clinic
202-200 RideauTerrace
(bezpłatny parking)

tel. 613-744-4188 fax 613-744-8879
Barbara Stefańska (RPT, MPhEd)
Bóle kręgosłupa, urazy sportowe, terapia
ortopedyczna, powypadkowa i pooperacyjna
Indywidualny program ćwiczeń (personal trainer)
Bezpłatny basen (aqua fitness), akupunktura, masaż
(R.M.T.)

		
WHELAN
613-233-1488

BOGDAN I PAWEŁ BOBER

Janusz Pietryga, CPA CGA

www.whelanfuneralhome.ca
information@whelanfuneralhome.ca

BAŁTYK
DELIKATESY
935 Carling Ave

613-761-7450

Wysyłamy paczki do Polski
Polecamy szeroki wybór wędlin
& wyroby delikatesowe
Poniedziałek
zamknięte
Wtorek - czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
9:00 - 19:00
Sobota
9:00 - 16:00
Niedziela
9:30 - 14:30

Dr. JOANNA M.
JABŁOŃSKA
F.R.C.P.[C]

LEKARZ PEDIATRA
37 Thorncliff Place
Nepean, ON K2H 6L5

613-596-1993

PODŁOGI, SCHODY
DREWNIANE
Instalowanie,
cyklinowanie, reperacje,
bezpłatne wyceny

Karol Kozłowski
tel. 613-271-2816
cell 613-791-7081

AANA HEATING
& COOLING

GRANITE WORKS

Projektowanie, sprzedaż
i instalacja systemów
ogrzewania, chłodzenia,
wentylacji i kominków

Kitchen Counter Top
Fireplaces, Showers

Pawel Ostrowski

Andrzej Kozlowski

613-276-4617
613-627-9128

T: (613) 425 4335
C: (613) 292 1627
DR Barbara DOWNARZAPOLSKI

DENTIST
613-828-2277
B-356 Woodrroffe Ave /
Carling
Ottawa K2A 3V6

MASTER PLUMBER
SPECIALIZING IN
REPLACEMENTAS &
INSTALLATIONS

Funeral Director
515 Cooper Street
Family Owned and Operated in the Heart of Ottawa since 1925

Family Services &
Polish Cemetery Liaison

1807 St. Joseph Blvd. unit 303

TOM’S

Plumbing & Heating

Funeral Home

BOGDAN AUTO

SERVICE

613-737-7900

www.mcevoyshields.com

Sean P. Copeland

Naturalne koncentraty winne
PRZYSIĘGŁE
Francuski-angielski-rosyjski możliwość zrobienia wina
duży wybór - przystępne ceny
hiszpański-niemiecki;
Pomoc w wypełnianiu formularzy

FUNERAL HOMES & CHAPELS

DOMY POGRZEBOWE
KAPLICE
1411 Hunt Club Rd.

Tel. 613-227-9634

819-743-1850
613-859-6084
HEATING, AIR
CONDITIONING
REFRIGERATION
Service - Instalation
Furnaces - A/C Boilers - Pool Heaters

McEVOY SHIELDS

2500 Baseline Rd, Ottawa

613-831-7122

www.funeralservices.com

