11 lipiec/ July, 2021 VOL. 37 ISSUE # 5

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas do refleksji nad znaczeniem i cechami charakterystycznymi misji. Jezus posyła swoich uczniów do wszystkich. Bóg bowiem chce w Chrystusie zjednoczyć wszystkich ze sobą. Ci, którzy są posłani do głoszenia tej Dobrej Nowiny, mogą spotkać się z odrzuceniem i
nieprzyjęciem. Odrzucenie, o którym słyszeliśmy tydzień temu w odniesieniu do Jezusa, może stać się
również naszym udziałem, jeśli będziemy próbowali żyć zgodnie z naszym powołaniem.

XV SUNDAY IN ORDINARY TIME

Jesus sent the Apostles out to proclaim the good news of God’s love and to help the poor and the suffering. Each of us is also called to work
for justice and peace and to serve the needs of those around us. Poverty wears many faces: some have needs of the body, some have needs of
the spirit. God calls us to serve them all.

ZAPISY NA MSZE ŚWIĘTE

REGISTRATION FOR THE HOLY MASSES

www.swjacek.ca
Zapraszamy Parafian do elektronicznego rejestrowania się poprzez
Flocknote na Msze święte niedzielne (sobota godz. 17:00, niedziela
godz. 8:30 (angielska), niedziela godz. 10:00 i niedziela godz. 12:00).
Rozpoczęcie zapisów w poniedziałek o godz 13.00.
Na Msze św. w tygodniu (od wtorku do piątku) nie trzeba się
zapisywać wcześniej, jednak bardzo prosimy o zapisywanie sie na
listy, które są dostępne przy wejściu do Kościoła.

www.swjacek.ca
We are reopening on line registrations for weekend Masses (Saturday 5 pm, Sunday 8:30 am, Sunday 10:00 am and Sunday 12:00
pm) using Flocknote.
Registration is open on Monday at 1:00 pm
No advance registration is required for weekday Masses. However,
we ask for the registration at the entrance to the Church.

adoracja najświętszego sakramentu
Adoracja jest odwołana ze względu na możliwość uczestnictwa we
Mszach świętych

AdoraTION OF THE MOST HOLY SACRAMENT
Adoration is cancelled due to the increased Mass attendance

OBOWIĄZKOWE MASKI i dystans 2 metrów
Każdy przebywający w kościele ma obowiązek noszenia maski,
która dokładnie zakrywa nos, usta i brodę oraz zachowaywania 2m
dystansu.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Możliwość spowiedzi świętej w sobotę i w niedzielę, 30 min przed
każdą Mszą św.

MANDATORY MASKS & 2 meters distance
In the church you must wear a mask that securely covers the nose,
mouth, and chin keep 2 meters distance.
HOLY CONFESSION
Possibility of Holy Confession on Saturday and Sunday, 30 minutes
before each Holy Mass.

Otwarcie Prowincji Ontario
Krok 2 - od 30 czerwca obecność wiernych w Kościele na Mszach
świętych została zwiększona do 25 %

Re-opening of the Province of Ontario
Step 2 - from June 30, the presence of the faithful in the Church at
Holy Masses is increased to 25%

Zapisy do Polskiej Szkoły
Jest już otwarta rejestracja na rok szkolny 2021/2022. Zapisy do
szkoły podstawowej klasy od JK (4-latki) do klasy 8 są dostępne pod
linkiem http://conted.ocsb.ca/childrens-programs/elementary-il. Zapisy na kursy kredytowe (klasy 9-12) są dostępne pod linkiem
http://conted.ocsb.ca/youth-programs/youth-il.
Rejestracja jest tylko online.

Polish School Registration
2021/2022 Polish School registration is now open. To register
elementary school (JK-grade 8) students follow the link http://
conted.ocsb.ca/childrens-programs/elementary-il. High school
students (grade 9-12) can be registered at
http://conted.ocsb.ca/youth-programs/youth-il.

Intencja modlitewna papieża Franciszka na
lipiec 2021: przyjaźń
Módlmy się, abyśmy w sytuacjach społecznych, gospodarczych,
politycznych i konfliktowych byli architektami dialogu, architektami
przyjaźni, odważnymi oraz pełnymi pasji, mężczyznami i kobietami,
którzy zawsze wyciągają rękę i aby nie było miejsca na wrogość i
wojnę.

Pope Francis’ July Prayer Intention: Social
friendship
We pray that, in social, economic and political situations of conflict,
we may be courageous and passionate architects of dialogue and
friendship

Na ścieżce wiary

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają
pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi

Musi być sprawiedliwość – słyszy się tu i tam. Racja, musi być. Tylko
że czasem nie da się jej wyegzekwować. Bywa, że właśnie dążąc do
jej wyegzekwowania zaczyna się jątrzenie; bezwiedne nakręcanie spirali zła i gniewu aż do wybuchu nienawiści. A potem o przywróceniu
sprawiedliwości nie ma już mowy. No bo jak niby sprawiedliwie zważyć
poziom krzywdy? I jak sprawiedliwie za krzywdy odpłacić? W takich
razach „oko za oko, ząb za ząb” wydaje się szczytem roztropności. Wzburzone serce chce przecież, by wroga zabolało o wiele mocniej. Choćby
po to, żeby – jak się tłumaczymy – dostał sprawiedliwą nauczkę. Ale
to droga donikąd. Nie da się wrócić do zdrowej normalności bez zgody
na to, by w rachunkach krzywd poczuć się stratnym. Szczęśliwi, którzy
zgadzają się być stratni! Do budowania pokoju potrzeba hojnej zgody, by
od siebie dać więcej. Nawet jeśli nie usłyszy się za to nawet zwykłego
„dziękuję”. I wie Bóg ile kosztuje to zaangażowanie, by zaprowadzić
pokój. On płacąc za nasze odkupienie oddał swoje życie. Dlaczego ci
wprowadzający pokój mają być szczęśliwi? Bo mają zaszczyt robić to,
czym od pierwszych chwil po grzechu człowieka musi się trudnić sam
Bóg. W sumie nic dziwnego, że tacy będą kiedyś nazwani Jego synami....

8.Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości!
Jezus mówi: szczęśliwi, którzy mają odwagę się narazić. Szczęśliwi,
którzy nie milczą, gdy bliźniego spotyka krzywda. Szczęśliwi, którzy
nawet jeśli nic innego nie mogą zrobić wspomogą ofiarę. Dobrym
słowem, życzliwym gestem, czy choćby tylko zauważeniem. By ofiara
nie odniosła wrażenia, że dla otoczenia stała się niewidzialna. Szczęśliwi
którzy ze strachu lub dla kariery nie kadzą oprawcy. Szczęśliwi, którzy
swoja postawą mają odwagę narazić się na obrzucenie zdziwionym i
pełnym dezaprobaty spojrzeniem kogoś z otoczenia. Szczęśliwi nawet
wtedy, gdy z powodu ich prawej postawy spotykają ich przykrości czy
szykany. Szczęśliwi, bo nocami nie gryzie ich sumienie. Szczęśliwi, bo
stając rano przed lustrem widzą człowieka prawego. Szczęśliwi, bo nie
muszą udawać, nie muszą kryć się ze swoimi prawdziwymi poglądami i
w zakłamaniu znosić zastraszania. Szczęśliwi, bo są wolni tą wolnością
jaką daje im trwanie w prawdzie i w Prawdzie (Jezusie).
A że mogą stracić? Jasne. Mogą. Ale to co mają do stracenia i tak w dniu
śmierci będą musieli zostawić. Za to mają gwarancję samego Jezusa, że
do nich należy królestwo niebieskie.
źródło: https://biblia.wiara.pl/doc/2071983.Na-sciezkach-blogoslawienstw

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
XV Niedziela Zwykła / XV Ordinary Sunday
Sobota / Saturday - July - 10 - lipiec, 2021
17:00 Za Darka z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i 		
potrzebne łaski - mama
Niedziela / Sunday - July - 11 - lipiec, 2021
8:30 Za † Hildegardę i Stanisława Włoch - syn z rodziną
10:00 O wszystkie potrzebne łaski i opiekę Matki Boskiej 		
Różańcowej - żona z rodziną
12:00 Za Parafian
Wtorek / Tuesday - July - 13 - lipiec, 2021
19:00 Za śp.†Mirosława Żmudzińskiego
Środa / Wednesday - July -14 -lipiec, 2021
19:00 1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Henryka Mieczysława - od mamy
2) Za Józefę Grzyb o zdrowie i Boże błogosławieństwo
3) Za Martynę z okazji urodzin - od rodziców z siostrą
i za Władysławę Malinowską z okazji 90 tych urodzin
od córki z rodziną 		
4) Za ś.p.† Stanisława Franciszka - od mamy
5) Za ś.p.† Aleksandra Pantak - od siostry Teresy i 		
siostrzeńca
6) Za ś.p.† Edwarda Domańskiego - córka z rodziną
7) Za ś.p.† Jacka Czarneckiego - Krystyna i Ania z
rodzinami
8) Za ś.p.† Martina Vinko- od Anny Zukich z rodziną

Czwartek / Thursday - July - 15 - lipiec, 2021
19:00 Za ś.p.† Krystynę Nadolską
Piątek / Friday – July - 16-lipiec, 2021
19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla syna
Jędrusia i męża Andrzeja
XVI Niedziela Zwykła / XVI Ordinary Sunday
Sobota / Saturday - July - 17 - lipiec, 2021
17:00 Za ś.p.† rodziców z rodziny Serafin i Tatkowskich- 		
dzieci
Niedziela / Sunday - July - 18 - lipiec, 2021
8:30 Za ś.p.† Kazimierę Ćwiertnia i Za ś.p.† Michała Dobek
10:00 Za Parafian
12:00 Za ś.p.† Genowefę Pawlak - syn z rodziną

KOLEKTA
Ofiary złożone: / Donations:
Niedziela, 4 lipiec / Sunday, 4 July - $ 2,947.42
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE ofiary! /
THANK YOU FOR ALL YOUR DONATIONS!

PROJEKT 2010

Zebranie Rady Finansowej - 14 lipca po Mszy św. (ok. 19.45)

- Pożyczka z Archidiecezji		
$ 1,577,698
- Miesięczna rata			
$ 8,111.44
- Dług na dzisiaj			
$ 1,105,471
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			
$ 1,105,471
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

