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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 

Lipiec / July 8:00AM or 7:00 P.M.– Polish 
 

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – Matthew/ Mateusza 11, 25-30 

 
God loves Israel as his child. There is sadness and 

sorrow in God’s voice. It is God’s love which 

compels him to call us back again and again: Come 

unto me.  God’s call is addressed to a particular 

group of people. Come unto me all who are thirsty, 

who are hungry, and all that labor and are heavy 

laden. Only a sick person will feel the need for a physician. 

Only one who is thirsty will feel the need for a drink. For the 

Son of Man came to seek and save those who are lost.  The 

people who feel self-sufficient in their lives have no need for 

God. The call of God is addressed to the weary, overburdened, 

who long for deliverance and long for the help of God.  

God calls them and they respond. Only those who are willing 

to surrender everything to God, and depend on God for 

everything can hear God’s call and respond. Come unto me, all 

who are weary and burdened, I will give you rest. 

In Jesus Christ the kingdom of God has come. He is calling us 

who are overburdened with sin and sorrow, burdened with 

struggles of this life and who are anxious about life. He is 

calling us to himself so that he may relieve us of our anxiety 

and refresh and strengthen us for our responsibilities in this 

world. Will we respond to this call? 
 

 

 
Dziejesze czytania mszalne kierują naszą uwagę na prostotę i 

pokorę. Dla wielu ludzi temat ten jest niezrozumiały, i w 

dzisiejszym świecie nie budzi wielkiego zainteresowania. Pokorny 

i prosty człowiek uważany jest dziś za dziwaka. A Jezus na przekór 

ogólnemu myśleniu mówi: „uczcie się ode Mnie, bo jest cichy i 

pokorny sercem” Zaskakująca rzecz. Wielki, wspaniały i potężny 

Bóg ma upodobanie w prostocie i kocha się w pokorze. Jezus jest 

pokorny, najpokorniejszy ze wszystkich. Jego pokora nie ma nic 

wspólnego ze słabością. Nasza pokora tak, bo polega na przyznaniu 

się do słabości i niewystarczalności. Ale Boża pokora oznacza, że 

miłość nie potrafi patrzeć z góry. Właśnie dlatego, że Bóg kocha, 

nie może nie być pokorny. Nasz Bóg jest nieskończenie pokorny, 

wyzbyty w wszelkiego zabiegania o własny prestiż. 

Jakże nam jest daleko do takiej postawy prostej i pokornej? Pycha 

sprawia, że mamy przesadne wyobrażenie o nas samych i chcemy 

pokazać się innym lepsi niż jesteśmy naprawdę. Często czujemy się 

upokorzeni, ponieważ chcielibyśmy być ośrodkiem uwagi i 

szacunku swojego otoczenia, bo nie przyznajemy się do tego, że 

czasami czynimy źle, ponieważ nie chcemy niezauważenie działać, 

oczekujemy pochwały lub podziękowania. Wielokrotnie 

komplikujemy sobie życie, gdyż nie możemy pogodzić się ze 

swymi ograniczeniami. Pedanteria, udawanie, chełpliwość, obłuda i 

kłamstwo sprzeciwiają się prostocie i pokorze.                                            
                                                              Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 

 

 

ZMIANA   GODZIN   URZĘDOWANIA   BIURA   /  CHANGE  OF  OFFICE  HOURS 
W miesiącach: czerwiec – sierpień biuro parafialne jest czynne tylko za uprzednim telefonicznym powiadomieniem.                              

Biuletyn wydawany jest co dwa tygodnie. 
During the months of June, July and August our parish office will be available only with pre-arranged telephone contact.                     

The Parish bulletin will be distributed every two weeks. 

411 Olive Avenue 

Oshawa, Ontario LIH 2P9 

Tel. 905-576-0434,   Fax.  905-576-1681 
 

DUSZPASTERSTWO  PROWADZĄ 

KSIĘŻA  CHRYSTUSOWCY 

Fr. Stanisław Rakiej SChr.  Pastor 

Fr. Krzysztof Janicki SChr. Assistant 
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JULY / LIPIEC 5, SATURDAY – SOBOTA     
5:00PM        †† Dziadkowie z obojga stron – Wnuczka 
 

JULY / LIPIEC 6, SUNDAY –  NIEDZIELA     
8:00AM       † Tadeusz Kończalski (26 rocz. śm.) – Piotr 

9:30AM       For God’s blessings and good health for: Jadwiga Adamcewicz, Jadwiga Grygorcewicz and Helena Horbacewicz – Family  

11:00AM     O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Julity i Artura z dziećmi z okazji rocznicy ślubu – Rodzice 

12:30PM      †† Janina i Tadeusz Karolini – Córka z rodziną 
 

July / Lipiec 7, Monday – Poniedziałek                
7:00PM         † Zofia i Leon Czekaj – Rodzina  

7:00PM         †† Eugeniusz i zmarli z Rodziny Wojcik – Rodzina 

 

July / Lipiec 8, Tuesday – Wtorek            ~Św. Jana z Dukli~            
8:00AM       † Anna Kalata (4 rocz. śm.)  

8:00AM       † Alma Mary Richard – Rodzina Balwinczak   

 

July / Lipiec 9, Wednesday – Środa       
7:00PM         † Ludmiła Karwowski – Rodzina Skomra 

7:00PM         † Halina Panek – Wnuczka z rodziną  

 

July / Lipiec 10, Thursday – Czwartek     
8:00AM       † Jan Zając – Rodzina Chyb 

8:00AM       † Stefania Łuczka (6 rocz. śm.) – Rodzina  
 

July / Lipiec 11, Friday – Piątek     ~Św. Benedykta~                             
7:00PM      Dziękczynna, z  prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Stenii i Andrzeja z okazji  

                   35 rocznicy ślubu – Dzieci     

7:00PM      Z prośbą o szybki powrót do zdrowia dla Mamy – Dzieci     
 

JULY / LIPIEC 12, SATURDAY – SOBOTA        ~Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu~                             
  

8:00AM        Wolna intencja 

5:00PM        † Michał Majewski (5 rocz. śm.) – Rodzice i Brat 
 

JULY / LIPIEC 13, SUNDAY –  NIEDZIELA         
8:00AM       † Barbara Tait – Matka i Dziadkowie 

9:30AM       † Krystyna Lea-Kilian (1 anniv. of death) – Mother with Family 

11:00AM     † Jadwiga Rachwał (3 rocz. śm.) – Córka z rodziną 

12:30PM     †† Zofia i Roman Buta – Rodzina Luchowskich 
 
 

 
 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

13 LIPCA / 13th OF JULY 2014 
 

5:00PM        E. Gajer 

8:00AM        T. Dzięgiel, H. Łakomy 

9:30AM        H. Miklaszewski, A. Tass, M. Fotheringham 
11:00AM      F. Sankiewicz, P. Majewski, J. Kryńska,  

                      A. Rozdeba 

12:30PM      S. Mąka, A. Gardzińska, M. Świrski 

 

MSZE ŚW. W OKRESIE LETNIM 
 

UWAGA: W okresie letnim - godziny Mszy Św. 

na tygodniu uległy zmianie.  Msza św. będzie 

odprawiana na przemian jednego dnia z rana, 

następnego wieczorem. Dziękujemy za 

wyrozumiałość. 

 

MSZE ŚWIĘTE W LIPCU: DZIEŃ: 

Rano             8:00AM wtorek , czwartek i sobota 

Wieczorem  7:00PM poniedziałek, środa i piątek 
 

  

CZAS WAKACJI 
 

Pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a 

na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub 

Pismo święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest 

drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego 

drogowskazu łatwo się zagubić, a  szatan nie odpoczywa. 

Wszystkim  wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, 

obozy,  kolonie życzymy udanego, radosnego wypoczynku, 

ale  też przypominamy, że nie ma czasu wolnego od Pana 

Boga. Nie bójmy się manifestować naszej przynależności 

do Chrystusa i Kościoła. 
 

 

PROŚBA  DO  KOLEKTORÓW & LEKTORÓW 
W czasie wakacyjnym uprzejmie zwracamy się z prośbą do 

Kolektorów i Lektorów o wymienianie się terminami swoich 

dyżurów, aby nie zabrakło ludzi do czytania Słowa Bożego czy też 

do zbierania tacy.   

Z góry dziękujemy za współparacę i wyrozumiałość. 

 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom  

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede 

Wszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. 

Jadwigę 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNE/ CZERWIEC 12, SATURDAY – SOBOTA            ~Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu~                                     
 

5:00PM        † Michał Majewski (5 rocz. śm.) – Rodzice i Brat 
 

JULY / LIPIEC 13, SUNDAY –  NIEDZIELA         
8:00AM       † Barbara Tait – Matka i Dziadkowie 

9:30AM       † Krystyna Lea-Kilian (1 anniv. of death) – Mother with Family 

11:00AM     † Jadwiga Rachwał (3 rocz. śm.) – Córka z rodziną 

12:30PM     †† Zofia i Roman Buta – Rodzina Luchowskich 
 

July / Lipiec 14, Monday – Poniedziałek   
7:00PM        † Aniela Rusztyn – Córka z rodziną   

7:00PM        †† Za Wisłowiaków  
 

July / Lipiec 15, Tuesday – Wtorek    ~Św.  Bonawentury~                             
8:00AM       † Maria Kołodziej – Rodzina Balwinczak  

8:00AM       Wolna intencja 

 

July / Lipiec 16, Wednesday – Środa      ~Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel~                             
7:00PM         †† Weronika i Frank Czerniawski –  D. &. K. Martin 

7:00PM         Wolna intencja 

 

July / Lipiec 17, Thursday – Czwartek                      
8:00AM       O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Izy Rzeźniczek z okazji 30 urodzin – Rodzice  

8:00AM       Wolna intencja 
 

July / Lipiec 18, Friday – Piątek        
7:00PM         † Janina Frazik (1 rocz. śm.) –  Córka z rodziną 
7:00PM         Wolna intencja 

 

JULY / LIPIEC 19, SATURDAY – SOBOTA     
 

8:00AM       †† Kazimiera i Kazimierz Superson – Rodzina Balwinczak 

5:00PM        † Stanisława Skarżyńska (22 rocz. śm.) – Córka z rodziną 
 

JULY / LIPIEC 20, SUNDAY –  NIEDZIELA     
8:00AM       † Stanisław Kitras – Żona 

9:30AM       For God’s blessings and good health for Eren and Arek Zubrzycki on the 2 anniversary of their marriage – Parents 

11:00AM     †† Janina i Wawrzyniec Sobczak – Jasia z rodziną 

12:30PM      † Franciszek Czerniawski – Córka z rodziną 
 
 

 

 

LERZY NA UROCZS 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

20 LIPCA / 20th OF JULY 2014 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM         D. Ziarno,  N. Wojdyło 

9:30AM         H. St. Louis, D. McLaren,  E. McLaren 
11:00AM       M. Słomińska, A. Rozdeba, I. Sagan, 

                       A. Swiderska 

12:30PM       A. Gardzińska,  M. Świrski, D. Bagińska 

 

 

Modlitwa Do Matki Bożej Szkaplerznej 

O Błogosławiona Panno Niepokalana, 

ozdobo i światłości Góry Karmel, która 

okiem osobliwszej dobroci patrzysz na 

każdego, kto Twą świętą odziany jest 

szatą spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem 

Swej macierzyńskiej opieki, wspomóż mą słabość Swoją 

potęgą, oświeć Swą mądrością ciemności mojej duszy, 

pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić 

moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była 

drogą Twojemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstępuj 

mnie nigdy w mym życiu, pociesz mnie przy śmierci Swą 

najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw mnie Trójcy 

Przenajświętszej jako syna/ córkę swego/ swóją i sługę/ 

służebnicę Tobie oddanego/ ą, abym Cię w niebie wiecznie 

chwalił/a i wielbił/a. Amen. 

 
 

„Noście zawsze Szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę i 
wiele z tego nabożeństwa doznałem pożytku. Pozostałem 
mu wierny i stał się on moją siłą!”      (św. Jan Paweł II) 

 
 

 

 

 

Refleksja 
Przenajświętsza Panna, jako najczulsza Matka, pociesza w czyśćcu 

dusze, należących do Szkaplerza Karmelitańskiego i swoim 

pośrednictwem prędko je stamtąd wyzwala i do niebieskiej ojczyzny 

wprowadza. Póki żyjemy, starajmy się korzystać ze wszystkich łask 

Bożych i skarbów, które Kościół tak hojnie rozdziela, pracujmy 

skrzętnie nad swym uświęceniem, pamiętajmy o duszy, bo przyjdzie 

noc, w której już zasług zbierać nie można; przyjdzie zima, w której 

mrzeć będziemy z zimna i głodu, jeżeli za życia nie przygotujemy 

się przez dobre uczynki na tę noc i zimę groźną i niepewną. 
                                                                                                              Ks. Jakub Góra 



 

 

 

 

 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ   DO   PARAFII 
Przynależność  do parafii jest dobrowolna, ale 

też jest wyznaniem osobistej wiary i poczuciem 

przynależności do Kościoła.   Należą do niej ci, 

którzy spełniają następujące warunki: 

  *    regularnie uczestniczą w życiu religijnym       

        przez  udział we Mszy świętej  

  *    wspomagają wspólnotę parafialną swoja ofiarą  i   

        poświęcają dla niej swój czas i talent 

  *    zapisali siebie i swoja rodzinę na liście parafian 

  *  parafian, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub numer 

telefonu,  prosimy o zgłoszenie tej zmiany. (Wiele adresów i # 

telefonów jest nieaktualnych) 

Na stoliku przy wejściu do kościoła są wyłożone kartki z 

zapisem do parafii i ze zmianą adresu.  Po wypełnieniu 

można wrzucić na tacę.  Dziękujemy. 
 

MEMBERSHIPS   PARISH 
Belonging to the parish is voluntary, but it is a profession of 

personal faith and a sense of belonging to the Church. The group 

includes those who meet the following conditions: 

  *   Regularly participate in religious life through    

       participation in the Mass. 

  *   Assist the parish with their contributions and sacrifice    

       their time and talents for the good of the parish. 

  * Register themselves and their family to the parish. 

  * Parishioners who have recently changed their place of 

residence or telephone number(s), are asked to report this. Many 

of the addresses and phone numbers are outdated, so please 

request for a change. 

On the table at the entrance to the church are record sheets 

of the parish for those wishing to register and change of 

address forms for those who require them.  

 

KOMUNIKAT KONFERENCJI 

POLSKICH KSIĘŻY NA WSCHODNIĄ 

KANADĘ 
 

Konferencja Polskich Księży na Wschodnią 

Kanadę serdecznie zaprasza całą Polonię na 

doroczną Pielgrzymkę Polonii do Sanktuarium 

Męczenników Kanadyjskich w Midland, która 

odbędzie się w niedzielę, 10 sierpnia 2014 roku. Tegorocznym 

uroczystościom przewodniczył będzie ks. bp Jacek Pyl OMI z 

diecezji odesko-symferopolsk, Krym. Prosimy, aby organizacje 

parafialne z chorągwiami ustawiły się na wzgórzu i gotowe były 

do procesji o godz. 11:15.   
 

Program uroczystości odpustowych: 
O godz.  09:00 - Spowiedź 

                          10:30 - Różaniec 

11:15 - Wejście pielgrzymki pieszej 

11:30 - Uroczysta Msza św. odpustowa 

15:00 - Nabożeństwo Eucharystyczne  
O. Janusz Błażejak OMI 
Przewodniczący Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę 

 

 

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ 

SZKAPLERZNEJ 
Dnia 16 lipca Kościół obchodzi święto 

Matki Bożej z góry Karmel, znane także 

jako wspomnienie Matki Bożej 

Szkaplerznej. Jest to święto patronalne 

sióstr i braci z zakonów karmelitańskich 

oraz wszystkich tych, którzy noszą 

szkaplerz - niezwykłą "szatę Maryi", 

przekazaną ludzkości przez Matkę Bożą w 

XIII w. za pośrednictwem ówczesnego 

generała zakonu karmelitów św. Szymona 

Stocka. 

"To będzie przywilejem dla ciebie i 

wszystkich karmelitów: kto w nim umrze, 

nie zazna ognia piekielnego" - miała powiedzieć Matka Boża, 

wskazując na szatę, nazwaną potem szkaplerzem.  Z noszeniem 

szkaplerza związane są tzw. przywileje szkaplerzne, czyli łaski 

obiecane przez Matkę Bożą. Po pierwsze, gwarantuje on 

szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych 

sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia, a po drugie 

- w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i 

zachowanie od wiecznego potępienia. Pod koniec XV w. 

dołączono do nich również tzw. przywilej sobotni, wyrażający 

wiarę, że Matka Jezusa szybko, bo już w pierwszą sobotę po 

śmierci, uwalnia z czyśćca tych, którzy za życia praktykowali 

nabożeństwo szkaplerzne. Mówiąc o tym przywileju Papież Pius 

XII napisał w 1950 roku: "Nie omieszka zapewne Najczulsza 

Matka sprawić, aby Jej dzieci oczyszczające się z win w 

czyśćcu, jak najszybciej za Jej przyczyną u Boga dostały się do 

niebieskiej ojczyzny, według podania owego, zwanego 

przywilejem sobotnim".  Nabożeństwo szkaplerza świętego 

rozpowszechniło się w całej Europie i we wszystkich krajach, do 

których docierała Ewangelia. Pierwsze bractwa szkaplerzne 

powstały w XIII i XIV w. we Florencji, Bolonii, Wenecji, w 

Hiszpanii, na Sycylii i Niemczech. Wierni masowo pragnęli 

otrzymać przywileje, związane z kultem szkaplerza - opiekę 

Matki Bożej w życiu doczesnym i szczególne wstawiennictwo w 

godzinę śmierci. Dziś ojcowie karmelici obu gałęzi - 

trzewiczkowi i bosi - odnotowują wielkie ożywienie pobożności 

szkaplerznej. Co roku tysiące osób przyjmują szkaplerz, 

zobowiązując się do przemiany życia poprzez oddanie się pod 

opiekę Maryi.. 

Akt zawierzenia Matce Bożej Szkaplerznej 
Królowo Szkaplerza świętego i Matko Miłosierdzia 
zawierzam Ci nie tylko moją duszę i szczęście wieczne, ale 
zechciej przyjąć Niepokalana Dziewico moje ciało, byś je 
skutecznie broniła przed grzechem i pożądliwością, 
pokusami tego świata i chorobami, lenistwem i zasadzkami 
złego ducha. Pomóż mi uszlachetnić serce na wzór 
Najświętszego Serca Twego Syna Jezusa Chrystusa. Maryjo! 
Oddaję Ci myśli i modlitwy, trudy i upadki, sukcesy i 
radości, dążenia i prace, abyś kierowała nimi dla dobra 
mego i całego Kościoła. Najpewniejsza Obrono! Oddaję Ci 
uczucia, rozum, pamięć i wolę, byś pod tarczą Szkaplerza 
świętego pomagała mi wytrwać w wierze, nadziei i miłości. 
Wspomożycielko Wiernych i Pośredniczko łaski! Poprzez 
Szatę Twoich cnót zsyłaj na ten świat pokój i miłość 
Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen 
 
 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 
 

OUR LADY OF MOUNT CARMEL 
On July 16, 1251, Our Lady appeared to St. Simon Stock, the 

Father of the Carmelite Order, and presented him with the 

Scapular. Our Lady gave St. Simon a scapular for the Carmelites 

with the following promise, saying : Receive, My beloved son, 

this habit of thy order: this shall be to thee and to all Carmelites 

a privilege, that whosoever dies clothed in this shall never suffer 

eternal fire .... It shall be a sign of salvation, a protection in 

danger, and a pledge of peace.  

Another important aspect of wearing the Scapular is the 

Sabbatine Privilege. This concerns a promise made by Our Lady 

to Pope John XXII. In a papal letter he issued, he recounted a 

vision that he had had. He stated that the Blessed Virgin had said 

to him in this vision, concerning those who wear the Brown 

Scapular: "I, the Mother of Grace, shall descend on the Saturday 

after their death and whomsoever I shall find in Purgatory, I 

shall free, so that I may lead them to the holy mountain of life 

everlasting."  

Prayer to Our Lady of Mount Carmel 
O Most Blessed and Immaculate Virgin, ornament and 
beauty of Mount Carmel, thou who beholdest with thy 

special kindness those who wear thy blessed Scapular, look 
lovingly upon me, and cover me with the mantle of thy 

motherly protection. Fortify my weakness with thy power, 
enlighten the darkness of my understanding with thy 

wisdom, increase Faith, Hope and Charity in me, adorn my 
soul with the graces and virtues that will make me pleasing to 

thee and thy divine Son. Assist me during my life, and 
console me at the hour of my death and present me to the 
most blessed Trinity as thy devoted servant, to praise and 

bless thee in heaven forever. Amen. 
 

 

LETNI PROGRAM JĘZYKA POLSKIEGO 

Durham Catholic Board organizuje bardzo ciekawy program 

nauki języka polskiego dla dzieci od lat 4 do 14; zajęcia 

codziennie od poniedziałku do piątku, w dniach: od 2 do 25 

lipca, w godz.: 9:30am do 12am. Lekcje będą odbywać się w  

All Saints Catholic Secondary School przy 3001 Country Lane 

Whitby, On. Zgłoszenia pobieramy przez email: 

keith.wan@gcdsb.ca lub telefonicznie 905-683-7713. 

 

INFORMACJE O STYPENDIACH: 

AVAILABLE SCHOLARSHIPS 2014/15: 
 

1. The W. Reymont Foundation Scholarship – 

 Fundacja Władysława Reymonta 

http://www.reymontfoundation.com/scholarships.htm 
 

2. Canadian Polish Millenium Fund -- Fundusz Wieczysty 

Millenium Polski Chrześcijańskiej    www.millenniumfund.ca 
 

3. Adam Mickiewicz Foundation of Canada 

 http://www.kpktoronto.org/files/FAMPODANIE_PODSTAWO

WE.pdf www.kpk-toronto.org 
 

4. Polish Heritage Foundation of Canada 

http://www.polishheritagefoundation.org/phf/ 
 

For Canadian Students: 

www.scholarshipscanada.com  

http://www.studentawards.com  
http://www.electronicinfo.ca/en/page.php?id=21&j=1&flash=1 

 

 

 
 

ZGUBIONE I ZNALEZIONE 
Kilka tygodni temu została zgubiona przed kościołem z czarnej 

skóry portfelo-sakiewka.  Poszkodowanego prosimy o kontakt z 

Biurem Parafialnym. 
 

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 
 

ZAPISY DO ZESPOŁU TATRY NA NASTĘPNY ROK 

Zarząd Zespołu Tatry informuje o rozpoczęciu się Rejestracji na 

nowy Rok Szkolny 2014-2015. 

Forma rejestracyjna jest dostępna bezpośrednio od Zarządu 

Zespołu.  Po więcej informacji proszę dzwonić do Basi Giedrojć 

905-432-2059 
 

 

DATY PRÓB: 
 

 

GODZINY: 
 

GRUPY WIEKOWE: 
 

WTOREK 
6:00 – 6:50pm Grupa 1(4 – 5 lat) 

6:00 – 7:00pm Grupa 2   (5 – 6 lat) 

7:00 – 8:00pm Grupa 3 (7 – 9 lat) 
 

ŚRODA 
5:00 – 7:00pm Grupa 4(10- 14 lat) 

7:00 – 9:30pm Grupa 5   (po 14 roku życia) 
 

COROCZNE MODLITWY ZA 

ZMARŁYCH NA CMENTARZU 
W środę, 13 sierpnia b.r. o godz. 

7:00pm.; Katolickie Cmentarze 

Archidiecezji Toronto zapraszają do 

udziału w corocznej Mszy św. 

odprawianej za naszych wiernych 

zmarłych. Msza św. odbędzie się na 

Resurrection Cemetery przy 355 Taunton Road East, w 

Whitby. W razie deszczowej pogody Msza św. zostanie 

odprawiona w Mausoleum. 

 

ANNUAL MASS FOR THE FAITHFUL DEPARTED 
Catholic Cemeteries - Archdiocese of Toronto wishes to invite 

all families within the Archdiocese of Toronto to participate in 

the Annual Mass of the Faithful Departed on Wednesday 

August 13, 2014 at 7:00 p.m. at Resurrection Cemetery 355 

Taunton Road East, Whitby. In the event of rain, Mass will be 

held in the Mausoleum at Resurrection Cemetery. 
 

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 
 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

http://www.reymontfoundation.com/scholarships.htm
http://www.millenniumfund.ca/
http://www.polishheritagefoundation.org/phf/
http://www.electronicinfo.ca/en/page.php?id=21&j=1&flash=1
tel:905%20238-6683
tel:416%20439-7132
http://www.polimex.com/


 

 

Renovation Fund                      ~ Bóg zapłać / God bless you~ 
 

Wpłyneło/Collected                                                        $7,887.79 

Obecnie na koncie/ present balance                              $18,938.83 

Investment Archdiocese (Balance on May 31)             $50,118.01 
 

 

Kolekta z niedzieli 

/ Sunday offering 

June 22 ,2014 June 29, 2014 

#kopert/ envelopes 306 244 

Ofiary/ collections $3,024.00 $2,419.00 
Ofiary bez kopert /loose $ $141.98 $84.00 

Special Donation $25.00 Ø 

Flowers Ø $10.00 
 

 

 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ  
Kłótnia małżeńska  

- Kiedy za ciebie wychodziłam, musiałam być ślepa i głucha! -   

  złości się żona.  

- No i widzisz, kochanie, z jakich ciężkich przypadłości  

  wyzdrowiałaś przy mnie... 
 

O zamawianiu Mszy świętej 

- Minie wkrótce rok od śmierci pani męża. Zamówiła może pani   

  Mszę św. za niego?  

- Księże prałacie, jeśli on jest w niebie, to mu nic nie trzeba, jeśli  

  w piekle, to mu nie pomoże, jeśli zaś w czyśćcu, to ja go znam,  

  wiem że wytrzyma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

 

 

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. 

 

 
 

Zw. Harcerstwa Polskiego 

Oshawa 

 
Zbiórki dzieci od 4 lat wzwyż 

289-385-0230 
www.zhposhawa.com 

 

 

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.zhposhawa.com/
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 
 

71 Cherry Blosoom 

Courtice, ON 
T: 905 – 721 – 9625 

C: 905 – 914 – 0551 

 

Speech and Language Therapy 

at your Home (bilingual) 
 

Margaret Danda-Daust 
M.Ed. M.Sc., Speech Language 

Pathologist // Polska Logopeda 

905-433-1490 

 

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 

 
 

 

 
 

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 –pracuje w poniedziałki i czwartki) 

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


 


