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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/ Jana 14:15-21 

 
 

Anybody who receives my 
commandments and keeps 

them 
will be one who loves me; 
and anybody who loves 
me will be loved by my 

Father, 
and I shall love him and 

show myself to him.  
(John 14:21) 

 

How much does Jesus love us? This much [stretching out arms], 

he stretched out his arms on the cross and died for us. Let us 

never be afraid to turn to Jesus for mercy after sinning, he is 

always waiting to forgive us and restore us again. Let us resolve 

during this Mass to love Jesus by keeping his commandments so 

that the love of Jesus and the Father and the Spirit may be in our 

hearts and we may have Jesus in our hearts.         Fr. Tommy Lane 
 
 

 

 

 

 

 

Wśród współczesnych ludzi coraz więcej można spotkać 

sierot emocjonalnych, nieradzących sobie zarówno z 

problemami wielkimi, jak i błahymi. Kobieta w średnim 

wieku napisała list do redakcji pewnego czasopisma: „Z 

niczym sobie nie radzę. Ciągle mam uczucie, że nie zdążę. 

Ponadto wszystko mnie denerwuje, nawet błahe sprawy 

urastają do wielkiego problemu. Martwi mnie to, że nie 

potrafię podejmować decyzji i ciągle się zastanawiam, czy 

dobrze zrobiłam. Ogólnie jestem strasznie zła na siebie. Czuje 

się w tym tak okropnie samotna”. Można powiedzieć, że 

autorka listu jest typową sierotą emocjonalną. Czuje się wręcz 

nieudacznikiem życiowym. Nie potrafi dojrzale reagować na 

przeciwności losu. Do takich ludzi Jezus mówi z miłością: 

„Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” Dodaje także: 

„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje”. 

Szczególnie dla ludzi nieporadnych życiowo Jezusowe 

zapewnienie i wskazanie stanowi powód do optymizmu. 

Każda decyzja, każde postępowanie „przesiane” przez sito 

Bożych przykazań staje się trafnym rozwiązaniem. Bóg leczy 

nas z życiowej bezradności i nieporadności. Trzeba się jednak 

Mu oddać i powiedzieć: „Zostań moim ojcem. Będę Cię 

słuchał i będę Cię kochał jak nikt inny”. Po takich słowach 

popartych czynami nikt nie może czuć się sierotą. 

 

 

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 24, SATURDAY – SOBOTA       ~ Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych~ 

5:00PM        †† Zofia i Kazimierz Kuczepa – Rodzina 
 

MAY / MAJ 25, SUNDAY –  NIEDZIELA        ~Popes Pastoral Work Collection~ 

8:00AM       †† Jerzy, Stanisław, Zygfryd, Edward i Zenobia Kołodziejczak – D. Kołodziejczak z rodziną 

9:30AM       God’s blessing and healing of mind, body and soul for Diane 

11:00AM     † Kazimierz Superson (rocz. śm.) – Rodzina 

                    ZAPRASZAMY DO SALI PARAFIALNEJ NA TORT JUBILEUSZOWY KS. KRZYSZTOFA 

12:30PM     †† Barbara, Kazimierz i Jan Jakubiak – Mama i Żona 
 

 

May / Maj 26, Monday – Poniedziałek   ~Św. Filipa Nereusza~       
7:00PM       †† Czesława i Władysław z Bednarskich (rocz. śm.) – Krysia 

7:00PM       † Jan Bakon –  C. Klimaszewska 
 

May / Maj 27, Tuesday – Wtorek                  
7:00PM       Dziękczynna za dar kapłaństwa Syna Mateusza z prośbą o dalsze łaski i wierność powołaniu w 8 rocz. święceń kapłańskich -          

                    Mama 

7:00PM       O łaskę wiary, nawrócenie i przemianę życia dla Taty – Córka 

 

May / Maj 28, Wednesday – Środa              
7:00PM        † Edward Sydor (13 rocz. śm.) – T. Sydor z rodziną 

7:00PM        † Helen Syska – Brat Stefan 

 

May / Maj 29, Thursday – Czwartek     ~Św. Urszuli Leduchowskiej~ 
7:00PM        † Stanisław Pęksa (25 rocz. śm.) – Siostra z rodziną 

7:00PM        † Edward Fracz – Mama 
 

May / Maj 30, Friday – Piątek        
7:00PM        † Joe Prasad – Przyjaciele z pracy 
7:00PM        O Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i opiekę Matki Bożej dla całej Rodziny – Babcia  
 

MAY / MAJ 31, SATURDAY – SOBOTA       ~ Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny~ 
 

8:00AM       O uzdrowienie relacji i przemianę życia w Rodzinie 

9:30AM       Msza św. dziękczynna z okazji zakończenia roku szkolnego polskiej szkoły Św. Jadwigi i Lekcji Religii 
5:00PM        Confirmation / Bierzmowanie    W intencji Dzieci, które przyjmą Sakrament Bierzmowania i ich Rodzin 

5:00PM        †† Franciszek Falkowski i Michał Sander – Anna Wojnar 
 

JUNE / CZERWIEC 1, SUNDAY –  NIEDZIELA                        Wniebowstąpienie Pańskie     

8:00AM       † Lewczuk Jadwiga (3 rocz. śm.) – Córka i wnuki                   ~ShareLife – 3rd Collection~  
9:30AM       †† Jozefa, Jozef and Albert Grygorcewicz – Son with Family 

11:00AM     †† Halina i Jerzy Mokros oraz zmarli z rodziny – Rodzina Mokros 

12:30PM     † Bogdan Gawron – Józef Zakrzewski z Rodziną 
 
 

 

 

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

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

25 MAJA / 25th OF MAY 2014 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM        T. Dzięgiel,  N. Wojdyło 

9:30AM        A. Tass, M. Fotheringham, H. Miklaszewski 
11:00AM      M. Świrski, D. Bagiński, Z. Sokołowski 

12:30PM      K. Jurczyk, A. Swiderska, M. Słomińska,   

                      K. Jurczyk 

 

W tym tygodniu wspominamy św. Urszulię Ledóchowską 
Oto jej rada dla nas:  

Im więcej pracy, tym bardziej czujemy, 
że wszystko zależy od naszej pracy wewnętrznej: 

im więcej będzie pracy wewnętrznej, 
tym bardziej i Pan Bóg pobłogosławi... 

Trzeba modlić się zawsze i nigdy nie ustawać... 
Starajcie się o nieustanne złączenie z Bogiem, 
kierując myśl do Jezusa, jak kwiat do słońca! 

Szczególnie polecam wam jedno: 
korzystajcie pilnie z chwil straconych. Czekając, 
chodząc po ulicach z jednego miejsca na drugie, 

módlcie się - to są chwile, 
kiedy zwykle o niczym mądrym się nie myśli: 

trapimy się troskami albo nierozsądnymi planami na przyszłość. 
O wiele więcej zrobicie, modląc się.  

 

 

 

 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede 

Wszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii,  

Św. Jadwigę 

 



 
 

 

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 mają 

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 
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. 

 

KOLEKTA NA PAPIESKIE DZIEŁA 

CHARYTATYWNE 
Dzisiejszej niedzieli, 25 maja, zbierana jest dodatkowa kolekta 

na „Papieskie Dzieła Charytatywne”. W czasie klęsk 

żywiołowych na świecie, wiele państw śpieszy z pomocą w 

postaci: żywności, wody, materiałów medycznych, koców, 

pieniędzy i przeszkolonego personelu. Donacje z rocznej kolekty 

na „Papieskie Dzieła Charytatywne” są przeznaczone dla tego 

typu celów. Prosimy o hojnyość, bo nigdy nie wiadomo, kiedy i 

gdzie taka potrzeba zaistnieje. Kopertki na ten cel znajdują się w 

zestawie kopert.   Bóg zapłać! 
 

THE POPE’S PASTORAL WORKS COLLECTION 
This Sunday there is an additional collection for The Pope’s 

Pastoral Works. Whenever a natural disaster occurs somewhere 

in the world, other countries rush to provide assistance in the 

form of food, water, medical supplies, blankets, money and 

trained personnel. The Holy Father also participates in giving 

financial assistance to people in need. The proceeds from the 

annual collection for the Pope’s Pastoral Works are used to help 

finance these relief efforts. Please be as generous as you can 

when this collection is taken up in our parish as we never know 

when or where such a need will arise. Envelopes for this 

collection can be found in your box of donation envelopes. 

God bless you for your generosity!  
 

31 MAJA – NAWIEDZENIE 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
Nawiedzenie - święto to ma szczególny 

wymiar. Maryja udała się do swojej krewnej 

Elżbiety, aby podzielić się swoją radością i 

pogratulować jej stanu błogosławionego. Jak 

wiemy Elżbieta była bezpłodna, przez co była 

wyśmiewana przez sąsiadów. Mężem Elżbiety 

był Zachariasz, kapłan. On to właśnie spotkał 

Anioła w świątyni, który objawił mu, że żona 

jego pocznie dziecię. On jednak w to nie   

uwierzył, poprzez co stał się niemową do czasu rozwiązania. 

Właśnie ich synem był Jan Chrzciciel. Tak więc, nie było to tylko 

spotkanie dwóch przyszłych matek, ale było to coś więcej, było to 

pierwsze spotkanie Jana Chrzciciela i Jezusa, ucznia i Mistrza. 

Gdy Maryja pozdrowiła krewną swoją Elżbietę, ta została 

napełniona Duchem Świętem, który wyjawił jej tajemnicę 

zwiastowania. Napełniona Duchem wypowiedziała te Słowa, które 

są powtarzane po dziś dzień: "Błogosławiona jesteś między 

niewiastami.", oraz dodając: "A skądże mi to, że Matka mojego 

Pana przychodzi do mnie?" W tym akcie widać wielką pokorę 

Elżbiety, która była starsza od Maryi. Święto Nawiedzenia to 

szczególna celebracja i potwierdzenie wybrania Maryi pomiędzy 

niewiastami całego Izraela.  Zachęcamy wszystkich od 

uczestnictwa w Eucharystii tego dnia, by razem z Elżbietą, 

Maryją i całymi chórami niebios wyśpiewać Panu dziękczynne 

Magnificat. 

"Wielbi dusza moja, Pana. I rozradował się duch mój w 

Bogu, Zbawicielu moim. Iż wejrzał na niskość służebnicy 

swojej; oto bowiem odtąd błogosławioną mię nazywać będą 

wszystkie narody". 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
W tym dniu przybędzie do naszej parafii Ks. Biskup 

Vincent Nguyen, aby udzielić naszej młodzieży 

sakramentu bierzmowania. Dokona się to podczas 

uroczystej Mszy św. o godz. 5:00PM. 

Pamietajmy w naszych modlitwach o kandydatach do 

sakramentu bierzmowania. aby swoim słowem i 

życiem świadczyli o Jezusie Chrystusie. 
 

31 OF MAY – THE VISITATION OF THE BLESSED 

VIRGIN MARY. 
After the angel Gabriel had announced to Mary that she was to 

become the mother of Our Lord, Mary went from Galilee to Judea to 

visit her kinswoman Elizabeth, soon to be the mother of John the 

Baptist. This visit is recorded in Luke 1:39-56. Elizabeth greeted 

Mary with the words, "Blessed are you among women, and blessed 

is the fruit of your womb." Mary burst forth with the song of praise 

which we call the Magnificat, beginning, "My soul proclaims the 

greatness of the Lord." We are told that even John the Baptist, still 

unborn, leaped for joy in his mother's womb. Thus we are shown, 

side by side, the two women, one seemingly too old to have a child, 

but destined to bear the last prophet of the Old Covenant, of the age 

that was passing away; and the other woman, seemingly not ready to 

have a child, but destined to bear the One Who was Himself the 

beginning of the New Covenant, the age that would not pass away.  

Father in heaven, by whose grace the virgin mother of your 

Incarnate Son was blessed in bearing him, but still more 

blessed in keeping your word: Grant us who honor the 

exaltation of her lowliness to follow the example of her 

devotion to your will; through Jesus Christ our Lord, who 

lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God,        

forever and ever.  Amen 
 

SACRAMENT OF CONFIRMATION  
 

On this day, 31 of May, Fr. Bp. Vincent Nguyen will visit our 

Parish to administer the Sacrament of Confirmation to our young 

adults. This will take place during a solemn Mass at 5:00 PM.  

Our prayers are with you. 

 

MSZA DZIĘKCZYNNA NA ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 
Msza dziękczynna na zakończenie roku szkolnego Polskiej 

Szkoły Św. Jadwigi i Lekcji Religii odbędzie się 31 maja o 

9:30am. Prosimy wszystkich uczniów o obecność. Zapraszamy 
 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 

http://justus.anglican.org/resources/bio/191.html
http://justus.anglican.org/resources/bio/191.html
http://justus.anglican.org/resources/bio/191.html


 

TOWARZYSTWO RÓŻAŃCOWE 
 

W następna niedziele, 1 czerwca, bezpośrednio po ostatniej 

Mszy św.  przy wystawionym Najświętszym Sakramencie 

odmówiony będzie różaniec. Wszystkich parafian serdecznie 

zapraszamy! 

 

ZEBRANIE TOWARZYSTWA RÓŻAŃCA ŚW. 
Serdecznie zapraszamy wszystkie członkinie kół różańcowych 

na zebranie, które odbędzie się 1 czerwca, bezpośrednio po Mszy 

św. i różańcu w Sali parafialnej.  Prosimy o liczne przybycie. 

 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE 

Czerwiec 

Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły 

wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by 

godnie żyć.  

Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje 

chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary 

wierzących. 

 

 

 
W całej Archidiecezji kontynuowany jest apel zbiórek funduszu 

na wielki program – ShareLife. Jóż za tydzień będzie miała 

miejsce ostatnia kolekta na ten cel. 
 

Pomoc dla osób starszych ……………………………………....  

Carolyn znimim zaczeła wolontariat z Society of Sharing 

zakończyła swoją karierę jako pielęgniarka  i opiekunka 

społeczna.  Zaczeła od składania przyjaznych wizyt, wkrótce 

później zaczeła koordynować swoich wolontariuszy. Carolyn 

opowiada, że "Jest tak wiele odizolowanych seniorów na małej 

stałej emeryturze, którzy nie mogą pozwolić sobie na 

przeprowadzkę.  Możemy wywrzeć pozytywny wpływ w ich 

życiu poprzez:  składanie im wizyt, pomoc w zakupach, pomoc 

w transporcie na wizyty lekarskie czy też wycieczki społeczne."  

W ubiegłym roku agencje ShareLife wsparły ponad 3400 

seniorów. 

Następna Niedziela ShareLife - przypada 1 czerwca 2014 

To właśnie Waszej modlitwie i donacjom jest to możliwe! 
 

Ciągle zapominamy, że człowiek nieustannie musi 
korzystać z pomocy innych ludzi. 

 

Working wonders for the elderly… 

Carolyn retired from nursing and social work before she started 

with Society of Sharing. She initially became involved in 

friendly visiting and then moved on to coordinate their 

volunteers. “There are so many isolated seniors on a fixed 

income who can’t afford to move.” says Carolyn, “We can make 

such a positive difference in their lives with friendly visits, 

shopping, transportation to medical appointments and social 

outings.”  
Last year Share Life supported agencies met the needs of over 

3,400 seniors with outreach service programs. 
Next ShareLife SUNDAY – 1 June, 2014 

Please give generously.  You can work WONDERS! 

 

 

 

 

KAWIARENKA 
 

Dzisiaj, 25 maja, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11, 
zapraszamy do sali parafialnej na „Torta Jubileuszowego z 
okazji 5 Święceń Kapłańskich Ks. Krzysztofa”.  Będzie to okazja 
do miłego spotkania, pogawędki i złożenia życzeń Jubilatowi. 
Serdecznie zapraszamy. 
UWAGA:  Ze względu na specyficzny rozkład imprez i zdarzeń, 

które w tym roku przypadają w miesiącu czerwcu; jak wyjazd 

Zespołu Dziecięcego do Guelph z występami; Dzień Dziecka i 

Parafialny Festyn; Boże Ciało i wyjazd Zespołu i Ministrantów 

na Kaszuby, a w związku z tym zaangażowanie wielu osób.  

Niniejszym podejmujemy decyzję po konsultacji z mądrymi 

ludźmi i zawieszamy w tym roku wcześniej niż zwykle 

działalność kawiarenki parafialnej na okres wakacyjnych 

miesięcy, począwszy od czerwca.  Sekretariat Parafii. 
 

MSZA KANONIZACYJNA ŚW. JANA PAWŁA II & 

ŚW. JANA XXIII NA DVD 
Dyski z uroczystej Mszy św. kanonizacyjnej, która miała miejsce 

w naszym kościele, już są dostępne do nabycia po każdej Mszy 

św. w Zakrystii. Cena dysku DVD $10.  Możliwość 

zamówinienia DVD w systemie polskim PAL. 

 

 

na terenie Stowarzyszenia  

Weteranów Armii Polskiej 

 im. gen. W. Sikorskiego w Oshawie przy 1551 Stevenson   

                     Rd N, Oshawa, ON L1H 7K4  

 

Zapewniamy wyśmienitą zabawę dla całej rodziny. 

W programie: występy artystyczne, jumping castle, 

wioska dziecięca, BBQ, wata cukrowa, loteria fantowa, 

konkursy, gry & zabawy 

flaczki, pierogi, gołąbki, kawa, herbata & ciasto 

 

 

Osoby które chciałyby się włączyć w pomoc przy organizowaniu 

pikniku, czy też reklamą swoich biznesów  proszeni są o kontakt z 

ks. Krzysztofem 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

Wjazd $5 od rodziny 

na pokrycie kosztów 

ubezpieczenia. 

W godzinach:  1pm-8pm 

http://cytaty.eu/cytat/ciagle/zapominamy.html
http://cytaty.eu/cytat/ciagle/zapominamy.html


 
 

An International Children’s Day &  

a Parish Picnic!!! 
8th of June, 

At Sikorski’s Hall field (1551 Stevenson Rd. N) 

To shop, to eat & to meet, but mostly to have a 

great time with your family & friends in celebrating and 
supporting Polish culture and heritage in our community 

 

 
 

 

ZEBRANIE PANÓW WETERANÓW I PAŃ 

WETERANEK 
W niedzielę 25 maja o godz. 2pm odbędzie się Zebranie 
Stowarzyszenia Weteranów.  Nowy Zarząd będzie składał 
przyrzeczenie.  Prosimy członków o przybycie w mundurach.  
Obecność obowiązkowa. 
Panie przy weteranach, mają swoje zebranie w tym samym 
czasie. 
 

PRZEGRYWANIE KASET VIDEO NA DVD 
Andrzej Baczyński poleca usługę przegrywania kaset z Video 
–Kamery na Dyski DVD.  Wysoka jakość.  Cena bardzo 
przystępna.  Taśmy z camcorderu 8mm i VHS z czasem 
rozmagnetyzowują się, w rezultacie czego obraz i głos 
zanika.   Kontakt tel: 905-434-1223 
Dyski także dostępne na system polski PAL 

 
MATKA BOŻA Z 

GUADALUPE CZEKA W 

SWOIM DOMU NA 

KAŻDEGO Z NAS!!! 
 

Polimex Travel zaprasza na kolejną 

pielgrzymkę do Matki Bożej z 

Guadalupe oraz najważniejszych 

zabytków Mexico City i okolic z 

dwudniowym wypoczynkiem w 

Acapulco w dniach 24-30 

lipieca 2014 pod duchowym przewodnictwem Ojca 

Michala  Pajaka. Goście z polski, nauczyciele i studenci mile 

widziani - okres wakacyjny! 

Wszystkich chętnych.....prosimy o kontakt z Mirą 905 238-

6683  lub 416 439-7132. Szczegółowe informacje oraz relacje z 

poprzednich pielgrzymek na stronie internetowej 

www.polimex.com (szukac pod wyjazdy grupowe).  

ZAPRASZAMY!  
 

 

OSTATNIE WEZWANIE 
 

Premiera najnowszego polskiego filmu pt.: "Ostatnie wezwanie", 

w którym Maryja mówi do świata: Moj Syn powróci: Czy jesteś 

gotowy?, reżyserii Lecha Dokowicza twórcy filmu: „Ja Jestem”, 

odbędzie sie w poniedziałek 26 maja, godz. 8:00 pm w Polskim 

Centrum Kultury Jana Pawła II i we wtorek 27 maja, godz. 7:00 

pm w kinie Cine-Starz Cinema, Central Parkway Mall, przy 377 

Burnhamthorpe Rd. East, Mississauga. Spotkanie z reżyserem po 

premierze.   

BILETY: Centrum Jana Pawła II i Kino Cine-Starz. 

Info & rezerwacja: 416.452.6639 
 

 
 

 

 

"Gratitude: A Powerful Attitude for Healing" 
Catholic Family Services has had to change the location of Fr. 

Fred Scinto's Talk "Gratitude: A Powerful Attitude for 

Healing" and the New Beginnings Appreciation Luncheon 

Event taking place on June 14th from 10 a.m. to 2 p.m..  It will 

no longer be held at The Church of the Blessed 

Sacrament.  Instead, we will gather here at the Catholic 

Pastoral Centre, 1155 Yonge Street at Shaftesbury Ave.  If 

driving, free underground parking entrance is found on the 

Shaftesbury side of the building.   If taking the TTC, the Pastoral 

Centre is next door to the Summerhill Subway exit. 

 

SPRING MEN’S ACTS RETREAT 
June 26th – 29th 2014 

Come Deepen Your Faith 

Private Rooms with 2 piece ensuite 

Excellent Food for the Soul and Body 

Queen of Apostles Renewal Centre 

905-278-5229 
 

tel:905%20238-6683
tel:905%20238-6683
tel:416%20439-7132
http://www.polimex.com/
tel:905-278-5229


 

 

 

Renovation Fund     ~ Bóg zapłać / God bless you~ 
 

Wpłyneło/Collected                                                                0.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $10,877.01 

 
 

Kolekta z niedzieli 

/ Sunday offering 

Maj / May 20 , 2014 

#kopert/ envelopes 312 

Ofiary/ collections $2,988.75                     Loose $458.00 

 ShareLife  $35.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 905-419-1150 Cell: 289-688 -0334 
kbaker@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: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. 

 

 
 

 

 

Czytaj Prasę Katolicką 

 

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.   

 
 

 
 

Miejsce na Twoją reklamę!! 
 

 
 

Wiara plus nadzieja to furtka dla możliwości.  
Miejsce na Twoją reklamę!! 

 

 

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. 

 

Rozliczenia podatkowe dla 

osóbprywatnych, self-employed i 

businessow (sole proprietorships i 

korporacji). 

Pełny zakres usług księgowych, 

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.” 
 

Miejsce  na Twoją 
reklamę!! 

 

 

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 

Tasos Kapernekas  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/


 


