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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 

Czerwiec/ June 8:00AM – Polish 
 

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – Matthew/ Mateusza 28:16-20 

 
The feast of “The Ascension of the Lord” is the hope of our 

glorification and a guarantee to meet our Lord in heaven. It is a 

reminder of our salvation, a reminder that our true home is in 

heaven. So, today, we are challenged to look beyond this world 

to the destiny which we are to share with Christ in heaven. 

Thus, this world can only be a place of temporary refuge; a 

world of passage and not a world of permanence. But, myopic 

as we are, unfortunately, we are sometimes caught by the 

assumption that this is the only life there is.  

Moreover, this feast of the Ascension is also a reminder for all 

of us, not just of what awaits us when we die, but also what we 

need to do while still on earth alive. Jesus before his Ascension 

commissioned his disciples, and us too, to be his witnesses and 

carry out his mission to the ends of the earth till his return.       

A big task indeed. But before we can proclaim Jesus to others, 

our first task is to make sure that we make Jesus the Lord of our 

own hearts. This we can do by prayerfully reflecting on his 

words and by living according to his teachings and 

commandments. We have to make time to become more and 

more like Christ in everything. Then we can proclaim the Good 

News to others not only through our words and deeds, but also 

though our lives, so that Jesus will also reign in their hearts and 

one day we all will be with him in heaven. And this is the Good 

News of today. 
 

 

 

Chrystus ujawnia bardzo intensywną działalność Ducha św. w 

słowach „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 

a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” Bóg daje człowiekowi 

w pełni świadomy wybór drogi życiowej. Pascal zapisał w 

jednym ze swoich dzieł następującą myśl: 

Nasza wyobraźnia tak wyolbrzymia czas przez nieustanne o 

nim rozmyślanie i tak bardzo pomniejsza wieczność, przez 

brak rozmyślania o niej, że z wieczości nie robimy sobie nic, a 

z teraźniejszością wiążemy wszystkie nasze nadzieje i 

oczekiwania. 

Jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest przekonanie, 

że możemy zbudować raj na ziemi. Ludzie jeżdżą po świecie, 

zakładają i zostawiają rodziny, „robią kasę”, tracą zdrowie, 

życiem ryzykują, żeby tylko mieć raj tu – po tej stronie życia. 

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że nie tędy droga. 

Jezus nie przyszedł „remontować” zepsutego świata, ale 

ogłosił, że nadejdzie jego koniec. Problemem naszym jest to, 

że zamiast iść do Boga z naszymi pragnieniami, szukamy ich 

zaspokojenia poza nim i wcześniej czy później kończy się to 

rozczarowaniem... Taka właśnie jest strategia szatana! Bóg 

nas „przyciąga”, a szatan jedynie „przestawia zwrotnicę”, 

kierując nas na ślepy tor, po czym „lądujemy” w nienawiści, 

kłamstwie, plotkarstwie, czy innym kombinowaniu… Efekt 

końcowy ma być taki, abyśmy już nie mieli ochoty tęsknić za 

niebem… Nie wstydźmy się Boga, nie bójmy się w pełni 

wykorzystywać darów Ducha świętego i w końcu Nie bójmy 

się Boskich wyroków, powołań i decyzji. Amen. 
 

 

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 31, SATURDAY – SOBOTA                              ~ Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny~ 

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       † Jadwiga Lewczuk (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 zmarłych z rodziny – Rodzina Mokros 

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

 

June / Czerwiec 2, Monday – Poniedziałek    
8:00AM       †† Robert i Wacław Adamcewicz – Matka i Żona 

8:00AM       † Helen Syska –  Zuzana Winiarski 
 

June / Czerwiec 3, Tuesday – Wtorek       ~Świętych Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy~           
8:00AM       † Małgorzata Radziszewska –  Rodzina  

8:00AM       † Edmund Krasiński –  Żona z rodziną 

 

June / Czerwiec 4, Wednesday – Środa              
8:00AM        ††  Daniel, Franciszek i Stanisław Kłosiński – Rodzina 

8:00AM        ††  Stanisław i Michał Wróblewski – Rodzina Rusak 

 

June / Czerwiec 5, Thursday – Czwartek     ~Św. Bonifacego~ 
8:00AM        † Wanda Zastawa – M. Malski 

8:00AM        ††  Barbara i Bohdan Ruszczyc – Rodzina Łapińskich 
 

June / Czerwiec 6, First Friday – Pierwszy Piątek        
8:00AM        ††  Jan, Andrzej i Holly Piętowski oraz Zofia i Mieczysław Walasek i zmarłych z rodziny – Rodzina Piętowski 
7:00PM         †† Seweryn i Genowefa Luchowski oraz zmarłych z rodziny – Rodzina  
 

JUNE / CZERWIEC 7, SATURDAY – SOBOTA        
 

8:00AM        †† Monika i Julian Czemiel – Córka z rodziną 

5:00PM         Z prośbą o zdrowie dla Marka – Babcia  
 

JUNE / CZERWIEC 8, SUNDAY –  NIEDZIELA            ~Zesłanie Ducha Świętego~     

8:00AM       † Emilia Puzio – Syn z rodziną                                   ~Marygrove Camp Collection~ 

9:30AM       For God’s blessing and good health for Julia on her 2nd bithday – Parents 

11:00AM     † Arkadiusz Jaskulski (2 rodz. śm.) – Żona 

12:30PM      †† Jan i Maria – Bratanica Maria 

1:00PM      Zapraszamy Wszystkich na Familijny Festyn na terenie Stowarzyszenia Weteranów 
 
 

 

 

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

 

 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

8 CZERWCA / 8th OF JUNE 2014 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM        D. Ziarno, H. Łakomy 

9:30AM        D. McLaren,  E. McLaren, H. St. Louis 
11:00AM      S. Michalska, J. Barańska, I. Sagan, A. Rozdeba 

12:30PM      D. Bagińska, Z. Sokołowska, A. Gardzińska 

 

GRATULACJE: 
Gratulujemy naszym Dzieciom z okazji zakończenia roku 

szkolnego z Polskiej szkoły im. św. Jadwigi oraz lekcji Religii. 

Życzymy Wam udanych wakacji, i miłego Dnia Dziecka! 
 

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ 
 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu mój najdroższy, oddaję Twemu 

Sercu samego siebie: moje serce, rozum, wolę i wszystko, co 

posiadam. Niech Ono będzie dla mnie źródłem wszelkiej 

pociechy.  

Z Twojego przebitego Serca pragnę czerpać siłę do wypełnienia 

moich obowiązków. Niech Twoje Boskie Serce, pełne miłości 

umacnia moją wiarę, rozpala miłość i pogłębia nadzieję. Niech 

stanie się dla mnie ratunkiem w każdej chwili mojego życia. 

Wszystkie moje radości, cierpienia i wysiłki całego życia ofiaruję 

na większą chwałę Twojego Najświętszego Serca i zbawienia 

mojej duszy. Boskie Serce Jezusa, bądź moją miłością! Amen.  
 

 

 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede 

Wszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii,  

Św. Jadwigę 

 



 
 

 

THE  SACRAMENT  OF CONFIRMATION / 
SAKRAMENT BIERZMOWANIA   

CONFIRMATION 
CANDIDATES: 
Cameron Bonesso 

Kamil Brzyski 
Chelsea Canonaco 
Tomasz Długosz 
Violeta Giedrojć 
Daniel Grzesniak 

Kaitlyn Ihasz 
Cassidy Irwin 

Dominik Kowalsi  
Adam Majcher 
Jordan Morgan  
Elora Nabon 
Brett Norman 
Marco Roselli 

Isabela Strzebska 
Wiktoria Strzebska 

Devon Therrien 
Branden Vautour 

Robert Ward 
 

Bierzmowanie to sakrament 
ustanowiony przez Pana Jezusa w 
momencie, gdy zesłał w dniu 

pięćdziesiątnicy Ducha Świętego na apostołów tych, którzy byli 
zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku. Podczas bierzmowania 
Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie 
wyznawał, bronił jej i według niej żył. Celem bierzmowania jest 
umacnianie nas w wierze. W czasie sakramentu Chrztu Świętego 
decyzję o wstąpieniu do wspólnoty chrześcijańskiej podjęli za nas 
nasi rodzice. Tymczasem bierzmowanie jest NASZYM 
świadomym, dobrowolnym, dorosłym i odpowiedzialnym 
przypieczętowaniem wiary, a także przynależności zarówno do 
Kościoła powszechnego jak i do parafii. Zacieśnia ono także naszą 
więź z Bogiem, Synem Bożym i Kościołem.  
 

 

W sobotę 31go maja, w czasie Mszy św., 19 młodych 

ludzi z naszej wspólnoty oraz ze szkoły św. Jadwigi 

przyjeło Sakrament Bierzmowania. Szafarzem tego 

Sakramentu był ks. Bp. Vincent Nguyen. Wszystkich 

kandydatów do Bierzmowania polecajmy Bogu w 

naszych modlitwach. 
 

On Saturday 31
st
 of May, during the Holy Mass, 19 

youth adults from our community along with the 

students from St. Hedwig’s School received the 

Sacrament of Confirmation. The celebrant of this 

sacrament was Bishop Vincent Nguyen.  Let us pray 

that they will feel the abundant graces of the Holy 

Spirit and the Gifts of the Spirit, flowing in and 

through them all the days of their lives! 

 
 

 

CZERWIEC – MIESIĄC 

CZCI  NSPJ 
W miesiącu czerwcu czcimy 

Najświętsze Serce Pana Jezusa. 

Kościół widzi w nabożeństwie do 

Serca Jezusowego znak miłości 

Boga ku ludziom. Nabożeństwo do 

Serca Jezusowego ma nas 

uwrażliwiać na grzech, 

mobilizować w imię miłości 

Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy 

najwięcej ranią Boże Serce. Litania do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa niech będzie naszą codzienną modlitwą przy pacierzu.  

 

JUNE - THE MONTH HONOURING THE HEART 

OF JEZUS 
During June we honor the Most Sacred Heart of our Lord Jesus. 

The church regards the devotion to the Heart of Jesus as a sign of 

God's love for his people. Devotions to the Heart of Jesus make 

us conscious of our sins, mobilizes us in the name of Christ's 

love to battle with him and to make amends for those who have 

greatly injured the Heart of God. We encourage everyone to the 

specific prayers entreating the Heart of Jesus for mutual love in 

our families. The Litany to the Sacred Heart of our Lord Jesus 

will be our daily prayer in our devotions. 

 
 

PIERWSZY PIĄTEK   

MIESIĄCA 
6 czerwca, przypada Pierwszy 

Piątek.Miesiąca. Msze św. w Pierwszy 

Piątek o 8:00AM & 7:00PM.  

Zapraszamy na adorację Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie od godz. 

6:00pm do 6:55pm. W tym czasie 

okazja do spowiedzi św.  Z Komunią 

św. odwiedzamy chorych. 

Pewien wieśniak, zapytany, jak się modli, gdy wstępuje po 

drodze do kościoła, odpowiedział: „Ja nie wiem, jak się 

mam modlić, więc tylko PATRZĘ NA PANA JEZUSA, A 

PAN JEZUS PATRZY NA MNIE”.O, jaki to czuły 

sposób odwiedzenia Najświętszego Sakramentu. Czyż to 

więcej umieli i robili Apostołowie, przestając z Panem 

Jezusem?  I ciebie, duszo pobożna, jak tego wieśniaka, 

DUCH ŚWIĘTY NAUCZY, JAK MASZ NAWIEDZAĆ 

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT. 
 

FIRST  FRIDAY OF  THE  MONTH 
On the occasion of the first Friday of the month, on the 6

th
 

of June, from 6:00 to 6:55PM we welcome everyone for 

communal prayers before Jesus in the Holy Sacrament. 

During this time there will be an opportunity for 

confessions; after the adoration, Holy Mass will follow. 
 

 
 

 

TOWARZYSTWO RÓŻAŃCOWE 
 

Dzisiaj, 1 czerwca, bezpośrednio po ostatniej Mszy św.  przy 

wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówiony będzie 

różaniec. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 

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. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 NIECH ODPOCZYWA W POKOJU 

Do wieczności Bóg powołał: śp. † Ludmiłę 

Karwowski. Modlitwy różańcowe mają miejsce w 

Armstong Funeral Home o godz. 8pm. Pogrzeb odbędzie 

się w poniedziałek o godz. 10am. Zmarłą polecamy Bożemu 

Miłosierdziu, a rodzinie i znajomym pogrążonym w żałobie 

składamy wyrazy współczucia.   

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie. 

MAY THEY REST IN PEACE 

Last week, God called to eternity: † Ludmila Karwowski.       

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

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

Give them eternal rest O Lord! 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
W całej Archidiecezji kontynuowany jest apel zbiórek funduszu 

na wielki program ShareLife.  Dzisiaj ma miejsce ostatnia z 

trzech zbiórek na ten cel. 
 

Pomoc dla osób bez źródeł utrzymania ...  

„Przez ostatnie 38 lat agencje SharLife wspierały całe 

społeczeństwo.  W ostatnich latach można zaobserwować, że 

liczba osób korzystających z pomocy ShareLife znacznie 

wzrosła odzwierciedlając rosnące potrzeby społeczne.  

Rzeczywistość jest taka, że coraz więcej ludzi liczy na pomocną 

dłoń ShareLife.  Gorąco wierzę, że kedy wszyscy przyłożymy się 

do tego celu to będziemy mogli kontynuować naszą działalność. 

Twoja darowizna, bez względu na określoną kwotę, jest bardzo 

przydatna. Dziękuję za Waszą hojność i dobre uczynki dla 

naszego Kościoła i społeczeństwa. Modlę się, aby Pan pomógł 

nam wszystkim dzielić się naszym czasem, talentami i 

wielkodusznością."—Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto 
 

Dzisiaj, ma miejsce ostatnia zbiórka funduszy na cele 

charytatywne ShareLife. Dziękujemy za Waszą ofiarę.          

To właśnie dzięki Waszej modlitwie i donacjom które składacie 

jest możliwa pomoc w szerokim rozumieniu.. 
 

Working wonders in our livelihoods… 

“Now in its 38th year of helping the whole community, the 

number of agencies funded by ShareLife’s annual appeal has 

increased significantly, reflecting the growing local social needs. 

The reality is there are more people relying on ShareLife today 

than ever before! I firmly believe we can continue to offer them 

a helping hand if we all participate. 

 

Your donation, regardless of the amount, will bring us closer to 

our goal. Thank you for the contribution you make in gift and  

deed to our Church and to the community at large. My prayer is 

that the Lord will help us all to share our time, talents and 

treasure with a generous spirit.” —Thomas Cardinal Collins, Archbishop 

of Toronto 
 

Today is the Third ShareLife Sunday. Thank you for your 

generosity.  Together we can work wonders! 

 
 

MARYGROVE CAMP 
Następnego weekend, 7 i 8 czerwca zbierana będzie tegoroczna 
zbiórka na Marygrove Camp, fundusz wspierający Wspólnotę św. 
Wincenta organizującą wakacje dla dziewcząt z ubogich rodzin. 
Dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy. 
 

THE MARYGROVE CAMP ANNUAL COLLECTION will take place 
on June 7

th
& 8

th
.  About 1000 girls from less- fortunate families 

will attend camp this summer.  Thank you for your support of 
this important work of the Society of St. Vincent de Paul, many 
children will benefit from your generosity and caring support.–
Thank you for your support.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

W godzinach:  1pm-8pm 



 
 

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 

 

 
 

 

LEKCJE RELIGII 
Lekcje Religii w przyszłym roku najprawdopodobniej odbywać 

się będą zaraz po szkole polskiej w soboty.  Według naszych 

wstępnych planów dzieci przyprowadzane by były do salek pod 

Kościołem i do Betanii.  Za dotychczasowe używanie 

pomieszczeń szkolnych w poniedzałki oraz za obecność Genitora 

– czyli woźnego, Parafia płaci kilka tysięcy $ rocznie.  To 

wszystko jesteśmy w stanie zamortyzować w naszych 

pomieszczeniach.   

Jednocześnie zwracamy się z próbą do osób odpowiedzialnych, 

którzy chcieliby dzielić się swoim doświadczeniem wiary i 

pomóc nam w prowadzeniu lekcji religii zwłaszcza w młodszych 

klasach.  Dodatkowym argumentem jest to, że niektórym 

Rodzicom jest trudno przywozić swoje dziecko dodatkowo na 

katechezę w poniedziałki.  Głęboko wierzę, że tym sposobem 

większa liczba dzieci mogłaby korzystać z lekcji religii.   
                                                                             Ks. Proboszcz 
 

MSZA KANONIZACYJNA ŚW. JANA PAWŁA II & 

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

w naszym kościele, są dostępne do nabycia po każdej Mszy św. 

w Zakrystii. Cena dysku DVD $10.  Możliwość zamówinienia 

DVD w systemie polskim PAL. 
 

 

ZEBRANIE  GRUPY 21 ZPwK 
ZPwK zaprasza wszystkich członków na ostatnie 

przedwakacyjne zebranie w dniu 1 czerwca o godzinie 3pm.  

Obecność obowiązkowa. Nowi członkowie są mile widziani. 
 

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!  

 

KASZUBY 
Wszystkich zainteresowanych Letnim „Family Camping” przy 

Wadsworth Lake prosimy o kontakt ze Staśkiem 905-723-0164 

 
 

 
 

 

Why Become a Meals on Wheels Volunteer? 
Community Care Durham-Oshawa is asking your congregation 

for help supporting residents of Oshawa by delivering hot, 
nutritious meals to seniors & others who are no longer able to 
cook for themselves.  It’s an ideal way to fit volunteering into 

your schedule.   It only takes a small amount of time (11 a.m. - 
noon) approximately every 5 – 6 weeks.  This opportunity is 
ideal for individuals, couples or friends to get out into the 

community to make a difference. 
If you are interested in delivering meals or would like more 

information about the program, 
please contact: Diane Karner 905-430-5613 ext. 225 

dkarner@communitycaredurham.on.ca 
www.communitycaredurham.on.ca 

 

"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. 

 

STRAWBERRY TEA & FASHION SHOW 
Fashions by SEARS for Women, Men & Children 

Saturday, June 14
th

 

Tea  12:00pm;        Fashion Show 1:00pm 

St. Mary of the People Church Hall 

600 Marion Avenue (corner of Stevenson Rd) 

Marion Place Tenants Association, assisted by St. Mary’s CWL  

Door prizes and a 50/50 draw 

Tickets are $10 per person 

Please call Barb 905-743-0613 or Janice 905-431-5568 

Email: funtimetea@gmail.com 
 

 

 

 

tel:905%20238-6683
tel:905%20238-6683
tel:416%20439-7132
http://www.polimex.com/
http://www.communitycaredurham.on.ca/
tel:905-743-0613
tel:905-431-5568
mailto:funtimetea@gmail.com


 

 

 

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 25 , 2014 

#kopert/ envelopes 312 

Ofiary/ collections $2,857.75                     Loose $101.72 

Flowers  $10.00 Pastoral Works $1,245.00 

ShareLife  $175.00 
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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!! 
 

 

   Remember 

   let our advertisers know you saw  

                     their ad here 
 

 

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 

RENATA LEONOWICZ 
Sales Representative 

Dom: 905 – 720 – 2331 

Praca:  905 – 728 – 1600 

 
KUPNO   I   SPRZEDAŻ   DOMÓW 

Scarborough, On. 
Bilety lotnicze, wczasy, 

ubezpieczenia, tłumaczenia, 
paczki, przekazy, tax. 

TEL:   416-439-7132 
 

ROMAN  MECHANICAL  INC. 
HEATING & AIR CONDITIONING 

Sales, Installation, Service 
FREE ESTIMATES: Call Roman Siciak 

H(905) -721-8430 

    Cell (905) – 767-3102 

 

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 

Music Lessons 
 

Violin – Piano – Theory 
Specializing in Children’s Education 

 
 

Svetlana Jermakowicz 

905 – 728 - 4156 

 

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 

Christopher’s  

Delicatessen 
 

73 Ontario St.  
 

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

 
 

    Dzwoni Ci w uszach?  
 

Stosowany przez nas “ treatment “ pozwala 

Metro Hearing and Tinnitus Treatment Clinic 
Nie pozwól zniszczyć sobie życia! 
Wykorzystaj swoje “ BENEFITS ” z pracy! 
Zadzwoń jeszcze dzisiaj!!! 

na skuteczne badanie I eliminację ponad 90 % przypadków tinnitus 
905 273 7717 

Bezustanny szum w głowie utrudnia Ci życie? 
 

 
 

MiejscenaTwojąreklamę!! 
 
 

 

 

 

Johanna Nichola 

Photography  

 

~Weddings & Portraits~ 

www.johannanichola.com 

905.240.5611  
 

 

Fotheringham Bookkeeping/ 

Accounting & Income Tax Services 

Maria Fotheringham 

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

Oshawa, ON L1G 5S6.  

Mówimy po polsku 

Dorothy Kruszynski 
Infinity Realty Inc.     Sales Representative 

BROKERAGE          Bus: 905 – 579 – 7339     

                                           Cell: 289 – 404 – 0184  
 

KUPNO  I  SPRZEDAŻ   NIERUCHOMOŚCI 

 

 

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 

 

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


 


