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MSZE  NIEDZIELNE  –  SUNDAY  MASSES 

Sobota – Saturday 5:00 P.M. – Polish 

Niedziela – Sunday 8:00 A.M. – Polish;  9:30 A.M. – English; 11:00 A.M. – Polish;  12:30 P.M. – Polish 

MSZA  W  DZIEŃ  POWSZEDNI  –  DAILY  MASS 

Maj/May 7:00PM – Polish 
 

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – John/ Jana10:1-10 

 
"Two men were called to recite the 

Twenty-third Psalm. One was a published 

orator trained in speech technique and 

drama. He repeated the psalm in a 

powerful way. When he finished, the 

audience cheered and even asked for an 

encore that they might hear his wonderful 

voice again. "Then the other man, who 

was much older, repeated the same words--'The Lord is my shepherd; I 

shall not want...' But when he finished, no sound came from the large 

class. Instead, people sat in a deep mood of devotion and prayer."Then 

the first man, the orator, stood to his feet. 'I have a confession to make,' 

he said. 'The difference between what you have just heard from my old 

friend, and what you heard from me is this: I know the Psalm, my 

friend knows the Shepherd.'"There is no question that Jesus is the Good 

Shepherd.  

The only question that remains at this point in the service is this: Do 

you know the Shepherd? How you answer that question determines 

where you can expect to spend eternity. Your answer to that question 

will make all the difference between Heaven and Hell. If you know the 

Shepherd, then you can rejoice in the fact that He will ever be with you 

and that He will ever watch over you. If you do not know Him, then I 

invite you to come to Him right now. You do not have to, nor should 

you want to wait. Delay is dangerous! Come to Jesus today and He will 

save your soul. He will place you in the flock of God. He will save you 

from the wrath of God. He will give you a new life and a new birth. 

Will you come to Him? 

 

 
Jezus jest „bramą”, przez którą mamy dostęp do Ojca: „Nikt nie 

przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6). 

Jest również „drogą” (J 14, 6) do głębi drugiego człowieka. 

Najgłębsze w człowieku jest miejsce, w którym jest obrazem 

Boga, gdzie doświadcza sacrum, tajemnicy obecności i 

świętości Boga. Nie można dosięgnąć drugiego człowieka w 

jego głębi, bez pośrednictwa Jezusa. Nasze relacje zwykle są 

powierzchowne, dlatego, że Jezus jest poza nimi. Nie sięgamy 

głębiej niż do zewnętrznej strony: ciała, uczucia, inteligencji. 

Dzięki Jezusowi możemy doświadczać własnej głębi; a w niej 

intymnej bliskości Boga Ojca; możemy również w sposób 

autentyczny, duchowy spotykać drugiego człowieka i dzielić się 

z nim sobą. Jezus jako Dobry Pasterz zna nas dogłębnie (po 

imieniu). Jezus myśli o każdej owcy. Jest Pasterzem 

Powszechnym. Troszczy się również o owce zabłąkane 

zagubione, o te, które są daleko poza Jego owczarnią. Zostawia 

dziewięćdziesiąt dziewięć, by szukać jednej, która się zagubiła 

(por. Łk 15, 4nn). 

Czy doświadczam, że Jezus jest „moim Pasterzem”? Jaka 

relacja łączy mnie dziś z Nim? Czy rozpoznaję Jego głos? Czy 

Jezus jest moją „bramą” i „drogą” do głębi Boga Ojca i 

drugiego człowieka? Czy wzrok Jezusa odbieram jako ciepły, 

miłosierny, życzliwy czy surowy, wymagający, prześladujący 

mnie? 

 

 

BIURO  PARAFIALNE  –  OFFICE  HOURS 
Poniedziałek – Czwartek i Sobota  –  Monday – Thursday and  Saturday 9:00A.M. – 12:00 Noon 

Poniedziałek, Środa  –  Monday, Wednesday 5:30 – 6:30 P.M. Piątek – Friday     Office closed. 
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MAY / MAJ 10, SATURDAY – SOBOTA   
5:00PM       †† Za zmarłych Dziadków i członków Rodziny Horbacewicz – A. Dobranowska 

6:00PM        KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI – ZAPRASZAMY 
 

MAY / MAJ 11, SUNDAY –  NIEDZIELA  ~Niedziela Dobrego Pasterza/ Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele~ 

8:00AM         † Zofia Miklaszewska – Siostra 

9:30AM         God’s blessing and good health for Maria Banbula – Daughter       I Holy Communion for children from St. Hedwig’s School 

11:00AM       † Krzysztof Pawełko – Maria Kudyba 

12:30PM        † Michał Majewski – Rodzice i Brat 
 

May / Maj 12, Monday – Poniedziałek   
7:00PM         ††Zenon Balwinczak i Katarzyna Holub 

7:00PM         † Zofia Firka (3 rocz. śm.) – Synowie 
 

May / Maj 13, Tuesday – Wtorek         ~ Najśw. Maryi Panny z Fatimy~ 

7:00PM        †† Franciszek Falkowski i Michał Sander – Leokadia Kalata 

7:00PM        †† Leokadia Kolesza i Antoni Listwon ( rocz. śm.) – Kuzyn 

 

May / Maj 14, Wednesday – Środa      ~ Św. Macieja, Apostoła~ 
7:00PM        †† Leokadia Kolesza i Antoni Listwon (rocz. śm.) – Kuzyn 

7:00PM        †† Za zmarłych Rodziców: Janinę i Władysława oraz Braci: Jana i Józefa – Zofia 

 

May / Maj 15, Thursday – Czwartek      
7:00PM        Dziękczynna, w 40 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Stanisława z prośbą o wszystko co potrzebne w życiu kapłańskim 

7:00PM        † Stanisław Wróblewski (1 rocz. śm.) – Żona z dziećmi 
 

May / Maj 16, Friday – Piątek        ~ Św. Andrzeja Boboli~ 
7:00PM        †† Maria i Lucian Świerczyński – Dzieci 
7:00PM        †† Elżbieta i Piotr Was – Córka 
 

MAY / MAJ 17, SATURDAY –SOBOTA   
 

8:00AM       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Oli z okazji urodzin – Rodzice 

5:00PM       † Stanisław Wróblewski (1 rocz. śm.) – R. & K. Rosiek 

5:00PM       Dziękczynna, w 40 rocznicę święceń kapłańskich Ks. Stanisława, z prośbą o Boże błogosławieństo i       

                    potrzebne  łaski na  każdy dzień Jego kapłańskiej posługi – Parafianie  
6:00PM        ZAPRASZAMY DO SALI PARAFIALNEJ NA TORT JUBILEUSZOWY KS. STANISŁAWA 
 

MAY / MAJ 18, SUNDAY –  NIEDZIELA 

8:00AM       † Andrzej Hojka – Jasia z rodziną 

9:30AM       †† Jan, Holly and Andrzej Pietowski & Zofia and Mieczyslaw Walasek as well as all deceased Pietowski & Walasek  

                     family members –  Pietowski Family 

11:00AM     †† Eugieniusz i Kazimiera Malski – Rodzina 

12:30PM      Pierwsza Komunia Święta: W intencji Dzieci I Komunijnych i Ich Rodziców 

12:30PM      †† Janina i Stanisław Leszczyńscy – Rodzina 
 
 

 

 

LERZY NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚW. Z OKAZJI DNAKANONIZACJI JANA XXIII & HANA PAA 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

11 MAJA / 11th OF MAY 2014 
 

5:00PM       –  E. Gajer 

8:00AM      –  H. Łakomy, T. Dzięgiel 

9:30AM      –  H. St. Louis, D. McLaren,  E. McLaren 
11:00AM    –  K. Jurczyk, A. Świderska, J. Barański,  

                        A. Świderska 

12:30PM     –  Dzieci pierszokomunijne 

 

 

Z błogosławieństwem Niebios 
przychodzisz Pani Majowa w wiosennej 

ciszy poranka odradzasz świat od nowa , 
by godnie Cię przywitać koncert szykują 

skowronki wtórują im drżące z zimna 
zaspane polne dzwonki , łagodny 

wietrzyk wiosenny chmury zaprosił do 
tańca a te dla z Pani z nieba ruszyły z nim 

do walca. Na łąkach z kaczeńcami 
niewinnych płatków bielą główki 

maleńkich stokrotek miękkim dywanem 
się ścielą. A to wszystko dla Ciebie dla 
Ciebie pieśni i słowa Królowo nieba i 

ziemi najdroższa Pani Majowa. 
 

 

 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede 

Wszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii,  

Św. Jadwigę 

 



 
 

 

FIRST COMMUNION / UROCZYSTOŚĆ 

PIERWSZEJ KOMUNI ŚWIĘTEJ 

 

The following children will receive their First Holy 

Communion during the 9:30AM Mass today: 
 

Ryan Clarke 

James Lanteigne 

Brandan Genereux 

Logan James Brennan 

Sophia Anne Vanpelt-Lawes 

Mariah Lorie- Anne Davidson 

Andrew William Stuart Phillips 

Nicholas Sudario Figueiredo Fantini 

Madalynn Gale McDonald Knoop 

Michael John Robert Feraday 

           Lilly Ann Margaret Gaulton 

                  Sebastian Acevedo-Salasar                    

                   Kristian Robert Cameron 

                   Aria Grace Hollinshead 

                   Coady Daniel Crowe 

                   Mateo Hollinshead 
 

Congratulations to all the children who received their First Holy 

Communion on this special day.   

May God Bless you and watch over you all the days of your 

life. 

May God fill you with the Spirit and make you one with Christ 

in peace and love. Blessings on Your First Communion! 
 

Dzisiaj, przeżywamy Uroczystość I Komunii św. dzieci ze 

szkoły Św. Jadwigi. Polecajmy dzieci i ich rodziców Bogu za 

wstawiennictwem Matki Bożej, prosząc o opiekę i Boże 

błogosławieństwo. 
 

NABOŻEŃSTWO   MAJOWE 
Maj - jest miesiącem poświęconym Maryi. 

Kościół wyśpiewuje Jej chwałę w Litanii 

Loretańskiej od wielu pokoleń nazywając Ją 

różnymi imionami. W naszym kościele w 

miesiącu maju nabożeństwa majowe będą 

miały miejsce od poniedziałku do piątku po 

Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. W środy 

zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z 

Matką Boską w modlitwie Litanii 

Loretańskiej.Wszystkich serdecznie zapraszamy 

 

MAY   DEVOTIONS 
This week brings us the month of May - the month particularly 

set aside for the blessed Mary. The Litany of Loreto is a beautiful 

prayer which calls upon the many titles of Our Lady. The Litany 

is an opportunity to draw closer to Jesus' mother through seeing 

her as the greatest example of the Christian life. During the 

month of May we will gather here at our church from Monday to 

Friday with the Litany & Holy Mass at 7:00pm. On Wednesdays 

we invite all of our children for a meeting with the Mother of 

God in the praying of the Litany of Loreto. 
 

 

13 MAJA – ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
Jest miesiąc maj, a każdy jego dzień przepełniony jest czcią 

Matki Bożej. Podarowaliśmy Jej najpiękniejszy miesiąc roku.  

Wśród świąt, jakie znalazły się w maryjnym miesiącu jest jedno 

zupełnie niezwykłe – święto Matki Bożej Fatimskiej. Wprawdzie 

ma ono tylko rangę wspomnienia, jest ciche i skromne, ale pod tą 

liturgiczną pokorą kryje się wielkość i wywyższenie Maryi.  

13 maja to dzień, w którym Bóg uczynił dla nas wielkie rzeczy 

przez Maryję! Jest to dzień pierwszego objawienia się Maryi w 

Fatimie, gdzie zapewniła świat, że Bóg jest potężniejszy od 

największego zła i że w swym miłosierdziu daje nam proste 

środki do pokonania szatana. To naprawdę nietrudne: można 

schronić się pod płaszczem Maryi przez zawierzenie, można 

zagłuszyć pokusy i namowy szatańskie różańcową rozmową ze 

swoją Matką, można w każdą pierwszą sobotę zjednoczyć się z 

Niepokalaną Matką tak ściśle, że szatan nigdy tak blisko Niej nie 

podejdzie.  

„O Matko umiłowana, wspomagaj nas na tej pustyni 
pozbawionej Boga, po której wydaje się błąkać nasze pokolenie i 
pokolenie naszych dzieci, aby znalazły ostatecznie Boskie Źródła 
swego życia i spoczęły w nich.”                                     Św. Jan Paweł II 
 

 

TOWARZYSTWO RÓŻAŃCOWE 
Dzisiaj, 11go maja- bezpośrednio po ostatniej Mszy Św. 

niedzielnej odmawiana jest modlitwa różańcowa, przy 

wystawionym Najświętszym Sakramencie, na  którą Wszystkich 

parafian serdecznie zapraszamy! 
 

 

NIEDZIELA POWOŁAŃ........…… 
Dzień Modlitw jest inicjatywą Pawła 

VI, który 50 lat temu, 23 stycznia 1964 

r. postanowił, że jedna z niedziel 

okresu wielkanocnego będzie 

przeznaczona na modlitwę o powołania 

do stanu kapłańskiego i życia 

zakonnego. Była to odpowiedź Papieża 

na utrzymujący się, a nawet 

pogłębiający się już wówczas kryzys w 

Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i 

najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to 

zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. 

 

PAMIĘTAJMY W MODLITWACH O 

POWOŁANYCH DO SŁUŻBY W KOŚCIELE 
Dzisiaj, obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza i 

rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania do służby w 

Kościele. Pamiętajmy, więc o wszystkich kapłanach i siostrach 

zakonnych, którzy przyczynili się dla dobra naszej wspłólnoty. 

Prośmy, Jezusa Dobrego Pasterza za młodymi ludźmi, aby nie 

bali się odważnie odpowiedzieć na Boże wezwanie. „Pójdz za 

mną” 
We wtorek 21 maja w bazylice archikatedralnej w Poznaniukilku 

naszych diakonów z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 

Zagranicznej przyjmie święcenia kapłańskie. Prośmy dla nich o 

świętość życia, skuteczność świadectwa i potrzebne łaski na 

początku drogi kapłańskiej. 

Panie Jezu, Ty chcesz, abyśmy naszymi prośbami 
współdziałali z Tobą, który wzywasz mężczyzn i kobiety, 
by poświęcili się Tobie na służbę. Kiedy zanosimy prośby, 
Ty dzielisz się z nami gorącym pragnieniem, by na świat 
cały posłać świadków ewangelicznej radości.  

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 

Błagamy Cię więc, o Panie, daj Kościołowi wielu 
powołanych, niech będą jego życiem i siłą, niech niosą na 
krańce świata Twoje zbawienie. Błagamy Cię więc, o 
Panie, niech głos Twój przeniknie serca młodych, niech 
wielu z nich pociągnie do Twojego Cudownego dzieła.  
Amen 
 

LET US PRAY FOR THOSE CALLED INTO 

SERVICE OF THE CHURCH 

Today we celebrate Good Shepherd Sunday. Let us remember 

through our prayers the priests and sisters who blessed our parish 

with their presence. Let us also pray to Jesus the Good 

Shepherd for all young people not to fear but boldly respond  to 

God's call.  

On Wednesday, 21st of May, at the Poznan Cathedral, 

several deacons of the Society of Christ will take their holy 

orders. Let us pray for them for the sanctity of life, the 

effectiveness of their certification and the need for grace at the 

beginning of the road to their ministry. 

O God, You have constituted Your only-begotten Son 
supreme and eternal Priest for the glory of Your majesty 
and the salvation of mankind; grant that those whom He 
has chosen ministers and dispensers of His mysteries 
may be found faithful in fulfilling the ministry they have 
received. Amen. 
 

JUBILEUSZ 40 LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 

KS. PROBOSZCZA ~ STANISŁĄWA RAKIEJA 

 
W najbliższy czwartek, 15 maja, przypada 40 rocznica przyjęcia 

święceń kapłańskich naszego Proboszcza Ks. Stanisława. 

Z tej okazji zapraszamy wszystkich Parafian w sobotę 17 maja, 

bezpośrednio po Mszy św. wieczornej do sali parafialnej na 

„Torta Jubileuszowego”.  Będzie to okazja do miłego 

spotkania, pogawędki i złożenia życzeń Jubilatowi.  

Zapraszamy. 
 

Drogi Ks. Proboszczu, 
Z okazji Jubileuszu 40-lecia święceń kapłańskich 
wspólnota parafialna wraz z Radą Parafialną 
życzą Ci, Czcigodny Jubilacie, abyś w swojej 
kapłańskiej posłudze zawsze czerpał moc u 
Bożego źródła i był dla wszystkich: w każdym 

słowie - głosem Boga, w każdym czynie - Jego dobrocią, w 
każdym geście - Jego miłosierdziem. Niech Bóg obdarzy Cię 
długim życiem w zdrowiu i zawsze wspiera w trudach życia 
kapłańskiego. Bądź zawsze szczęśliwy i radosny z faktu służby 
Bogu i człowiekowi. Dużo radosci i błogosławieństwa Bożego 
na każdy dzień Twojej kapłańskiej służby.   Życzą parafianie. 

 

 

 

Dzień Matki to bardzo ciepłe i pełne miłości święto, w którym 

każdy wyjątkowo chce swojej MAMIE podziękować za 

wszystko,… za to, że jest, ..za trud wychowania, ciepło i pomoc 

w każdej sytuacji. Matka jest przecież najważniejszą osobą w 

życiu każdego człowieka. To ona nosi nas pod sercem, gdy nie 

jesteśmy jeszcze na świecie.  Matka zawsze wzbudza pozytywne 

emocje, często wzrusza, czy to Mama maleńkiego dziecka czy 

też Mama staruszka, której dzieci już dorosły. W każdym wieku 

zawsze przychodzimy po rady do mamy, która pocieszy, poradzi, 

przytuli. Od dziecka uczymy się szacunku do naszych matek. 

Miłość, która nas z nimi łączy, to jeden z najpiękniejszych 

prezentów, jakimi obdarzyła nas natura.  Dzień Matki to święto, 

podczas którego powinniśmy okazać naszym rodzicielkom 

wyrazy miłości i szacunku w jakiś szczególny sposób, np. 

obsypując naszą mamę kwiatami, upominkami lub buziakami, 

które przecież nic nie kosztują.  A przede wszystkim gorąco Jej 

podziękować: 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, 
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku, 

Za to, że dni moje tęczą malujesz, 
dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.  

 
Gdy nas Mateńka przy piersi nosiła  

Taka w niej była Miłość i Siła. Taka w Niej była Nadziei troska.  
Chroń nasze dzieci.. o Matko Boska...  

Bo Serce Matki jest jak poduszka  
którą tulimy do swego uszka. I Serce Matki z 

Nadzieją czeka  
By dziecię rosło nam na człowieka.  

By rosło w zdrowiu, szczęśliwe było.  
Żeby ktoś krzywdy nie robił siłą. Jaki los czeka.. 

oto Jej troska  
Chroń nasze dzieci o Matko Boska ! Kiedy 

wyrośnie , będzie bogaty.  
Przyniesie z wdzięczności swej Mamie kwiaty.  

Jak już Jej nie ma, to powie z troską.  
Racz jej dopomóc.. o Matko Bosko. 

 

 
 



 

 
W ubiegłą niedzielę nasza Parafia zebrała $2,276.00 na doroczny 

program ShareLife.  Była to druga z trzech kolekt na ten cel.  Wszystkim 

Serdeczne Bóg Zapłać! 

 

Mężczyźni, który odpowiadają na wezwanie Pana Jezusa 

“Pójdź za mną” pochodzą z różnych środowisk, grup 

etnicznych; są w różnym wieku, oraz cechują się różnymi 

talentami.  Agencje ShareLife takie jak: Serra House, 

Redemptoris Mater, & St. Augustine’s Seminary 

przyczyniają się do ich teologicznego i praktycznego  

szkolenia. Wsparanjąc ShareLife, utrzymujesz powołania do 

kapłaństwa i inspirujesz rozeznanie na wezwanie Boga. W 

ubiegłym roku ShareLife wsparło ponad 70 kapłanów i 

seminarzystów w swoich studiach formacyjnych. 

Następna Niedziela ShareLife - przypada 1 czerwca 2014 

To właśnie Waszej modlitwie i donacjom jest to możliwe! 
 

Men who have responded to God’s call to dedicate their lives to 

His service come from all walks of life. Those who enter the 

priesthood come from different ages and backgrounds, economic 

situations, skill sets, and ethnic communities. At ShareLife-

funded agencies such as Serra House, Redemptoris Mater, and 

St. Augustine’s Seminary, they undergo extensive theological 

education and practical field training. Through ShareLife, you 

are helping sustain the vocations for priesthood and inspire 

discernment for God’s call. Last year ShareLife helped support 

over 70 priests and seminarians in their formation studies. 

Next ShareLife SUNDAY – 1 June, 2014 

Please give generously.  You can work WONDERS! 

 

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII 

ŚWIĘTĘJ W NASZYM KOŚCIELE 
Tegoroczna „Uroczystość I Komunii 

Świętej” dzieci polsko-języcznych odbędzie 

się w niedzielę 18 maja podczas Mszy św. o 

godz.  12:30. To wielki dzień w życiu 

każdego chrześcijanina. Pierwszy 

świadomie przyjęty sakrament święty. 

Przypominamy, że kolejne następne próby 

odbędą się: w poniedziałek -  12 maja o godz. 5pm & w sobotę - 

17 maja o godz. 10am.   
 

 LEKCJE RELIGII 
Oficjalne wręczenie świadectw Lekcji Religii odbędzie się 12 

maja, podczas lekcji religii w szkole. Msza dziękczynna na 

zakończenie roku szkolnego odbędzie się 31 maja o 9:30am. 

Prosimy wszystkich uczniów o obecność.    Zapraszamy 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 NIECH ODPOCZYWA W POKOJU 
W ubiegłym tygodniu, Bóg powołał do wieczności:      

śp. † Genowefę Włodarczyk. Zmarłą polecamy 

Bożemu Miłosierdziu, a rodzinie i znajomym pogrążonym w 

żałobie składamy wyrazy współczucia.  Pogrzeb Pani 

Wódarczyk odbędzie się w ten poniedziałek, 12 maja o godz. 

10:00am.     Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie. 

 

 

 

 

 

MAY THEY REST IN PEACE 

Last week, God called to eternity: † Genowefa Wlodarczyk.       

We offer our heartfelt condolences to his family, and to all 

those who have passed away we offer God’s mercy.  

Give them eternal rest O Lord! 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

KAWIARENKA 

UWAGA: 11&18 maja, kawiarenka będzie zamknięta 

Natomiast, 25 maja, poczęstują nas świerzym domowym 

ciastem mamy naszych ministrantów. 

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszej kawiarenki w sali 

parafialnej i zakupienia pysznych domowych ciast. Serwowane 

są również: kawa, herbata i soki owocowe.  Dziękujemy serdecznie 

za wszelaką pomoc i serce włożone w ten rzetelny cel.  Bóg zapłać!      

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 
 

DZIEŃ DZIECKA 
Dnia 8 czerwca przy hali 

Weteranów organizujemy po raz 

drugi Festyn Parafialny w 

połączeniu okazji Dnia Dziecka. W programie przewidzianych 

jest wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, tj:  Jumping Castle, gry 

i zabawy, konkursy, loteria fantowa, kiełbasa z Barbecue, kawa, 

herbata, ciasto, wata cukrowa, itp. Przygrywać będzie nam 

zespół muzyczny. Rozpoczęcie o godzinie 12.30. Osoby chętne 

włączyć się w organizację festynu zapraszam na spotkanie 

organizacyjne, które odbędzie się w czwartek o godzinie 5:30 na 

plebanii. Ks. Krzysztof 
 

OBÓZ DLA DZIECI Z ZESPOŁU I MINISTRANTÓW! 
W dniach od 27 czerwca do 1 lipca organizujemy wyjazd dla dzieci 

z zespołu dziecięcego i najmłodszych ministrantów na Kaszuby. 

Baza noclegowa w stanicy harcerskiej. Zainteresowanych prosimy o 

kontakt z Ks. Krzysztofem        289-685-3104.   

 
 

 

OFERTA PRACY 
Potrzebna Pomoc dla starszej Pani.  Warunki pracy do 

omówienia. Proszę o kontakt z Weroniką 905-728-0778  
 

“BECOMING GOSPEL WOMEN TODAY” 
A weekend of prayer and contemplation 

Single women are invited to a retreat weekend on Lake 
Simcoe, in Orillia 

May 23 - 25, 2014 

Given by a team of Sisters of St Joseph 

Registration deadline: April 23, 2014 

For information and registration: 
Contact Sister Rosemary Fry, CSJ 
rfry@csj-to.ca or 416-285-4166 

 
“W ciężkiej chorobie tkwi dobro. 

Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę” 
                                                       ~Lew Tołstoj~ 

 
 

 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

mailto:rfry@csj-to.ca
tel:416-285-4166


 

 

 

 

 

 

 

Renovation Fund~  Bóg zapłać / God bless you~ 
 

Wpłyneło/Collected                                                        $610.00 

Kawiarenka                                                                     $270.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $9,977.01 

 
 

Kolekta z niedzieli 

/ Sunday offering 

Maj / May 4 , 2014 

#kopert/ envelopes 318 

Ofiary/ collections $3,064.00                   Loose $138.00 

 ShareLife                      $2,276.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 
 

BAPTISM 
Parents and Godparents are required to participate in a baptismal 

preparation program. Please contact the priest at least one month 

in advance. At least one parent should be an active member of 

this parish. 

SAKRAMENT CHRZTU  
Chrzest dziecka prosimy zgłosić miesiąc wcześniej. Rodziców i 

rodziców chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przed 

chrztem. Rodzice powinni być członkami wspólnoty parafialnej. 

MARRIAGE 
Couples are required to make arrangements with the priest one 

year prior to the desired date of marriage. Participation in a 

marriage preparation program is obligatory.  

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA 
Pary narzeczeńskie proszone są o skontaktowanie się z księdzem 

rok przed planowaną datą ślubu. Obowiązkowe jest uczestnictwo 

w kursach przedmałżeńskich 

RECONCILIATION 
The Sacrament of Penance (Confession) is offered on Saturday 

from 4:30P.M. – 4:55P.M. and before each Mass.  

SAKRAMENT  POJEDNANIA 
Do Sakramentu Pojednania – Spowiedzi św. – można przystąpić 

w sobotę od godz. 4:30pm.– 4:55pm., oraz przed każdą Mszą św.  

PASTORAL  CARE  OF  THE  SICK 
Please notify the Parish Office if any member of your family is 

in the hospital or seriously ill at home. We regularly visit the 

homebound every First Friday of the month. 
DUSZPASTERSTWO  CHORYCH 
Prosimy poinformować duszpasterzy o pobycie kogoś z rodziny 

w szpitalu lub ciężko chorym w domu. W każdy Pierwszy Piątek 

Miesiąca odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych parafian 

w domach. 

A man wakes up after sleeping under an advertised blanket, on an advertised mattress, pulls off advertised pajamas, 
bathes in an advertised shower, shaves with an advertised razor, brushes his teeth with advertised toothpaste, washes 
with advertised soap, puts on advertised clothes, drinks a cup of advertised coffee, drives to work in an advertised car, 

and then, refuses to advertise, believing it doesn't pay. Later when business is poor, he advertises it for sale. Why is it? 

 

 

FINANSE  W  NASZEJ PARAFII 

 

Stowarzyszenie Weteranów A.P. im. Gen. Sikorskiego 
Poleca: - 3 sale na przyjęcia weselne 

- bars and catering available 

                - food orders available 

                - red room opened Sundays 1:00PM – 8:00PM;  serving polish food take outs. 

 

905 – 728 – 4152        1551 Stevenson Rd. N. Oshawa, ON 
Closed during long weekends 

 

Katherine  Baker  

Mortgage Agent 

FSCO Lic.# M11000742 

* PRE APPROVAL     * RENTALS 
* EQUITY OUT  * NEW PURCHASE   * REFINANCING 
 

Tel: 905-419-1150Cell: 289-688 -

0334kbaker@ndlc.ca  www.kbaker.ca 
 

 

 
ANNA ARMATA – BComm. CA 
BIEGŁA KSIĘGOWA 
15 lat doświadczenia w Kanadzie 
 
• Sprawdzanie ksiąg rachunkowych 

• Całoroczna księgowość - korporacje, spółki i osoby fizyczne 

• Sprawozdania finansowe 

• Rozliczenia podatkowe – korporacje, spółki, indywidualne 

• Rozliczenia HST, WSIB, i EHT 

• Odwołania i negocjacje z Kanada Revenue Agency 

• Rozliczenia podatkowe dla osob zmarlych 

•"Pierwsza konsultacja gratis" 
 
PHONE:   905-239-9973 
EMAIL:     aarmata-ca@rogers.com 

mailto:289-688%20-0334
mailto:289-688%20-0334
mailto:kbaker@ndlc.ca
mailto:aarmata-ca@rogers.com


 

 

 

 

MAREK   PTASZNIK  RMT 
Masaże terapeutyczne i relaksujące;  łaźnia woskowa; rajstopy i 

podkolanówki lecznicze. 

Koszty pokrywane przez większość planów ubezpieczeniowych. 

Tel. 905 – 576 – 0494   
 

 

PLEASE 

PATRONIZE OUR 

ADVERTISERS! 

 

 

For advertising space  

call 

Tel. 905-576-0434 

 

BARBARA’S SERVICES 
869 Capri Court, Oshawa, ON 

Barbara Rzeźniczek 

tel. 905-435-0600 
Autoryzowany z  wieloletnim 

doświadczeniem dealer 

PIAST TRAVEL 

 

TEDEUSZ RECZULSKI  BA., LL.B.______ 

Adwokat – Notariusz 

Tel: 905-571-3214 Fax: 905-571-3832 
78 Centre St. N.     Oshawa, On.    L1G 1B3 

 

Usługi w zakresie instalacji 
podłóg drewnianych  i 
schodów 

Zygmunt Kalisz 
905-809-0189 

  905-240-3668 

 

Niech Pan Bóg Błogosławi 
Waszym Rodzinom 

 

 
Funeral Home Services Inc. 

 

Your Partners in  

CelebratingLife 
 

1289 Keith Ross Drive, Oshawa, 
On.L1H 7K4 

905-440-3595 
 

www.destefanofuneralhomes.ca 

 

INCOME  TAX   

SERVICES 
 

Alicja Slowakiewicz 

22 Arnold Johnston St. 

Courtice, ON  L1E 0C6 

Phone: 905-240-6388 

 

MALOWANIE MIESZKAŃ 
(House Painting) 

INSTALACJA PODŁÓG 
drewnianych & laminatowych 

(Handyman) 

Janusz 905-743-6257 
 

 
We invite all businesses, to place 
their long-term advertisements in 

our parish bulletin. 

 

 
 

 

 

CzytajPrasęKatolicką 

 

WYNAJĘCIE 
SALIPARAFIALNEJ  

Na Wiele Okazji & 

Uroczystości Rodzinnych. 

Maryla:905–576–6258  

Lila: 905 – 571 – 5239 

 

 
 
 

 

Katolickie Cmentarze 

Archidiecezji Toronto 
 

 

 

 

RESURRECTION 

CEMETERY 

355 Taunton Rd. E.Whitby 

905 – 668 – 8912 
Mauzoleum, kremacja, miejsca na 

groby z pomnikami oraz miejsca 

przy sanktuarium, Polska sekcja.  
Dzwoń po więcej informacji o wcześniejszym 

zamówieniu miejsca na cmentarzu.   

 
 

 
 

MiejscenaTwojąreklamę!! 
 

 
 

Wiara plus nadzieja to furtka dla możliwości.  
MiejscenaTwojąreklamę!! 

 

 

JÓZEF  FRAS 
UPHOLSTERY AND DECOR 

* Over 30 years experience 

* Competitive prices 

*Custom upholstering & Decorating 

* Variety of fabrics to choose from 

Free Estimates  905– 623 – 4079 

 

Grupa 21 Z P w Kanadzie 
 Poleca salę na wszystkie okazje.  

Wynajęcie sali, catering: 

905-436-7811 lub 571-2624 
219 Olive Ave. Oshawa 

www.zpwk-gr21.ca 

ACTIVE  MOVING  SYSTEM 
PRZEPROWADZKI 

* HOUSES * APARTMENTS * 

* OFFICES * PIANOS *  STORAGE, PACKING 

& BOXES AVAILABLE 
FREE ESTIMATES 

905 – 436 – 7795 

http://www.zpwk-gr21.ca/


 

 

HAIR  SALON 

Rodzinny salon fryzjerski  

w   Whitby  
ZAPRASZA  

TERESA – 905-438-8156 
 

 

PROGRESSIVE 

UNISEX  HAIR  CARE 

Grace Kowalczyk 

905-435-5210 
374 Wilson Rd. S.  Oshawa, ON 

 

ZAPRASZAMY – atrakcyjne ceny! 

 

VIOLETTA’S  HAIR  

STUDIO 

_____________________________________________________________________________________ 

YOUR FAMILY HAIR CARE 
 

743 Graystone Court 

Oshawa, ON 
T: 905 – 721 – 9625 

C: 905 – 914 – 0551 

 

Zw. Harcerstwa Polskiego 

Oshawa 

 
Zbiórki dzieci od 4 lat wzwyż 

289-385-0230 
www.zhposhawa.com 

 

 

M.H. ACCOUNTING & 

TAX  SERVICES  INC. 

 

Rozliczeniapodatkowedlaosóbprywat

nych, self-employed i businessow 

(sole proprietorships i korporacji). 

Pełnyzakresusługksięgowych, payroll, 

HST i WSIB. 
 

MARIA H. GORSKI 

905-435-0771 
8 Inglis Ave. Courtice, ON  

www.mhaccounting.com 

 

"A Woman's Heart Should Be So Lost In Christ, 

That A Man Must Seek Him In Order To Find Her"  

Scarborough, On. 
Bilety lotnicze, wczasy, 

ubezpieczenia, tłumaczenia, 
paczki, przekazy, tax. 

TEL:   416-439-7132 
 
 

RENATA LEONOWICZ 

Sales Representative 

Dom: 905 – 720 – 2331 

Praca:  905 – 728 – 1600 

KUPNO   I   SPRZEDAŻ   DOMÓW 

 

Dr. Dorota Luczak 
Lekarz dentysta z długoletnią 

praktyką oferuje: 
~ Pełną opiekę dentystyczną dla  
   dorosłych i dzieci 
~ Leczenie kanałowe 
~ Dentystyka kosmetyczna 
~ Terapia laserowa 
~ Korony, mosty i protezy 
~ Nakładki porcelanowe 
~ Zoom- godzinne wybielanie zębów 
~ Radiografia cyfrowa 
~ Dogodne godziny przyjęć 

905-436-6199 
122 Simcoe St. N, Oshawa 
Nowi pacjenci mile widziani 

 
 

“Ladies, a man without God 
is a man you can live 

without.” 
 
MiejscenaTwojąreklamę!! 

 

 

ROMAN  MECHANICAL  INC. 
HEATING & AIR CONDITIONING 

Sales, Installation, Service 
FREE ESTIMATES:Call Roman Siciak 

H(905) -721-8430 

    Cell (905) – 767-3102 
 

 

Remember 

let our advertisers know you saw  

their ad here 
 

 
 

MiejscenaTwojąreklamę!! 
 
 
 

 

 

Johanna Nichola 

Photography  

 

~Weddings & Portraits~ 

www.johannanichola.com 

905.240.5611  

 

Music Lessons 
 

Violin – Piano – Theory 
Specializing in Children’s Education 

 

 

Svetlana Jermakowicz 

905 – 728 - 4156 

 

Christopher’s  

Delicatessen 
 

73 Ontario St.  
 

Tel. 905 – 579 – 4369 
Zapraszamy 7 dni w tygodniu 

 

 

Fotheringham Bookkeeping/ 

Accounting & Income Tax Services 

Maria Fotheringham 

Phone: 905-728-8147 
161 Oshawa Blvd. N. 

Oshawa, ON L1G 5S6.  

Mówimy po polsku 

Miranda Chircop 

Bachelor of Music, Bachelor of Education,Music Specialist 

Professional Singer 

Weddings, Funerals and other occasions 

Music Teacher 

Piano, Voice and Theory Lessons 

905.447.9522 mirandachircop@hotmail.com 
 

 

DENTYSTA 

Dr. SławomirFratczak 

16 Lloyd St., 
Oshawa, ON l1H 1X3 

Tel. 905-576-5161 
 

KWIACIARNIA 

Angelica’s  Flowers 
Aranżacje z kwiatów świeżych i 

sztucznych 
Wysyłamy kwiaty do Polski 

 (FTD - Wires Servis) 

905-404-2635 
E-mail: angelicasflowers@hotmail.com 

8B-50 Richmond St E. Oshawa LIG-7C7 

Dorothy Kruszynski 
Infinity Realty Inc.     Sales Representative 

BROKERAGE          Bus: 905 – 579 – 7339     

                                           Cell: 289 – 404 – 0184  
 

KUPNO  I  SPRZEDAŻ   NIERUCHOMOŚCI 

 

941 Taunton Rd. E. Oshawa 

Tel: 905-728-3333 
* Dr. Khan zbada Twoje oczy 
* Duży wybór „ Designer” oprawek 
* Soczewki kontaktowe 
* Specjalne ceny dla dzieci  
    i dorosłych (2 za 1) 
* Dodatkowa zniżka $30 (przynieś  
    Biuletyn)       
Respektujemy plany ubezpieczeniowe                      
 

GODZINY OTWARCIA: 
Ponedziałek – Środa:  11-8 
Czwartek - Piątek: 11-8                   
(Mariola – mówię po polsku) 

Sobota: 10-6  Niedziela 12-5 

 

 

 
905-434-3602 

TasosKapernekas  H.I.S 
21 Gladstone Ave. Suite 101, Oshawa 

www.oshawahearing.ca 

 

 

 

DUNDAS MOTORS 
General Repairs, Automatic, 

Transmission, Tune-ups, Brake repairs 

Chuck Beaulieu – Licensed Mechanic 

  możliwość mówienia po polsku 

110 Verdun Rd. Oshawa 

        905 – 725 – 9763 
 

SUPPORT  THOSE   WHO  SUPPORT   US  –  POPIERAJMY   FIRMY  SPONSORUJĄCE   NASZ BIULETYN

http://www.zhposhawa.com/
http://www.mhaccounting.com/
http://www.johannanichola.com/
mailto:mirandachircop@hotmail.com
mailto:angelicasflowers@hotmail.com
tel:905-434-3602
http://www.oshawahearing.ca/


 


