
BIULETYN PARAFIALNY 

WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH 
 

RZYMSKO –  KATOLICKA PARAFIA 

P.W. ŚW. JADWIGI 
www.sthedwig.ca 

swjadwigaoshawa@gmail.com 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

       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 

Miesiące Zimowe // During the Winter Months    7:00P.M. – Polish           
 

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – John/ Jana 1,6-8, 19-28 

 

Advent is the time of the coming of 

God into our humanity, into your 

personal lives, and into mine too. It is 

that mysterious time of the year 

when we recognize the tension 

between what already is and what is yet to be; between what we 

ARE and what we CAN BE; between what has been 

accomplished and what remains unfinished in our enterprise of 

living. 
 

"Happiness is something to do, someone to love, and something 

to hope for." If you and I can live lives dedicated to making the 

lives of others a little bit better than they once were, if we can 

find ourselves in the center of what is transcendent in life, 

giving love to the loveless and being loved in return, and if we 

can live each day fully in the Presence of Christ, or rather with 

His Presence reaching and touching others through us, that is no 

small thing to have happened to any man or woman. 

 

If we do that, our lives will be judged accordingly and we will 

have as our own -the honor that Christ gave John the Baptist.  
                                                                               Fr. Charles Irvin 

 

 
W twórczości ks. Jana Twardowskiego można znaleźć taką 

maksymę: „Nie gorszyć się sobą, ale nie zgadzać się na siebie”. 

Ta myśl pasuje do adwentu. Do tego prostowania dróg naszego 

postępowania, naszego życia dla Pana. Nie zniechęcać się, że w 

naszym życiu – mimo ciągłej pracy nad sobą – pojawia się 

grzech. Nie zniechęcać się obecnością grzechu w naszym 

otoczeniu. Ale równocześnie nie wolno nam go akceptować, nie 

wolno poddawać się grzechowi, lecz wszelkimi sposobami 

walczyć o świętość. 

Nigdy nie walczyć z człowiekiem, ale zawsze walczyć z jego 

grzechem. Amen.                                                           Ks. Marcin Kołodziej 

 
W adwentowym czekaniu gdy przycichł świat cały: 

uwielbiam Cię, Jezu, Panie godzien chwały. 

Uwielbiam Cię: w myśli, w modlitwie i w śpiewie. 

Oddaję Ci, Jezu, dziś samego siebie. 

Chcę Ci przygotować w sercu swoim drogę, 

bo tęsknię za Tobą, mym Panem i Bogiem. 

Zobacz - adwentowe płoną dla Ciebie lampiony. 

Przyjdź więc Panie Jezu i bądź uwielbiony! 

 

 

 

BIURO  PARAFIALNE  –  OFFICE  HOURS 
Poniedziałek – Czwartek    //     Monday – Thursday     9:00A.M. – 3:00 P.M. 

Wieczorem: Poniedziałek, Środa   //   Sobota – w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym 

Monday & Wednesday Evenings & Saturday – by appointment only 

 Piątek – Friday     Office closed 

 

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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DECEMBER/ GRUDZIEŃ 13, SATURDAY – SOBOTA                ~Św. Łucji~ 
5:00PM          O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla Kazimiery z okazji urodzin – Córka z Rodziną 

6:00PM          Zebranie Rady Parafialnej 
                      

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 14, 3rd SUNDAY OF ADVENT  – 3 NIEDZIELA ADWENTU              
8:00AM         †† Za zmarłych z Rodzin: Kardasz i Jaworski –  Rodzina              

9:30AM         †† Jan, Andrzej & Holly Piętowski as well as Zofia & Mieczysław Walasek and all deceased family members – Family 

11:00AM       † Lucjan Drzewiecki (23 rocz. śm.) –  Żona i Syn z Rodziną        

12:30PM        †† Eugeniusz i Aniela Rusztyn oraz zmarli Dziadkowie z obojga stron –  Córka z Rodziną 

1:45PM       Zapraszamy wszystkich do Sali Parafialnej na Jasełka i poczęstunek        
 

December/ Grudzień 15, Monday – Poniedziałek                
7:00PM        †† Jan i Genowefa Sitarz – Rodzina 

7:00PM        †† Feliksa i Michał Łakomy – Syn z Rodziną 

 

December/ Grudzień 16, Tuesday – Wtorek          
7:00PM         † Aleksander Puzio – D. & K. Martin z Rodziną 

7:00PM         †† Czesława & Władysław Totośko – Syn z Rodziną 

 

December/ Grudzień 17, Wednesday – Środa              (Msza Roratnia z udziałem Dzieci- Uwaga: zmiana czasu na 6:30) 
6:30PM         †† Genowefa, Janusz i Czesław Ładniak oraz Marianna Warchoł – Rodzina 

6:30PM         Z prośbą o siły i zdrowie dla Marii Tomaszewskiej w nadchodzącym Nowym Roku 
 

December/ Grudzień 18, Thursday – Czwartek                         
7:00PM         † Danuta Zalewski (1 rocz. śm.) – Kuzynka K. Roziek z Rodziną 

7:00PM         Za Parafian 
 

December/ Grudzień 19, Friday – Piątek               SPOWIEDŹ   6-8pm 
7:00PM          † Wojciech Szadkowski ( rocz. śm.) – Żona 

7:00PM          Wolna intencja  
 

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 20, SATURDAY – SOBOTA                SPOWIEDŹ   4-6pm 
8:00AM         Dziękczynna za 90 lat życia mojej Mamy Stefanii, z prośbą o dar dalszego trwania z Nami w zdrowiu i radości oraz poczuciu  

                       dobrze spełnionych obowiązków stanu – Ks. Proboszcz  

5:00PM          †† Anna, Maria i Alojzy Gerlich – Syn z Rodziną 
                      

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 21, 4th SUNDAY OF ADVENT  – 4 NIEDZIELA ADWENTU              
8:00AM         †† Julian i Stefan Rusak –  Rodzina Rusak           

9:30AM         † Franciszek Michno (18 rocz. śm.) – Wife with Family 

11:00AM       † Honorata Cybulska –  Rodzina Siwik        

12:30PM        †† Roman i Zofia Buta – Syn  z Rodziną 

                    Zapraszamy wszystkich do Sali Parafialnej na Wyprzedaż Ciasta Świątecznego i Kawiarenkę        

 

 
 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

21 GRUDNIA / 21st OF DECEMBER 2014 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM         H. Łakomy, T. Dzięgiel 

9:30AM         M. Prazmowski, J. Rzeszut, H. Ciosk 
11:00AM       M. Słomińska, K. Jurczyk, I. Sagan, K. Jurczyk 

12:00PM       A. Gardzińska, M. Świrski, D. Bagińska 
 

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI 

SACRAMENT OF RECONCILIATION  

 

Date/ Data: Time/ Godzina: 

Dec. 19 Piątek /Friday 6-8pm 

Dec. 20 Sobota /Saturday 4-6pm 

Dec. 22 Poniedziałek/        

Monday 

6-8pm 

 
 

 

OPŁATKI 
Opłatki można nabywać po każdej Mszy św. z tyłu kościoła, a w 

czasie tygodnia w biurze parafialnym.  

„ANGEL BREAD” CHRISTMAS WAFERS 
Breaking bread with family and friends on Christmas Eve is a big 

part of the Polish & eastern European tradition. “Christmas 

Wafers” are available by the main entrance to our church and /or 

at the rectory.  
 

 

 
 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – PrzedeWszystkim 

Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii,  

Św. Jadwigę  

 

JUBILATÓW ROCZNIC MAŁŻEŻSKICH PROSIMY O 

ODEBRANIE DYPLOMÓW W BIURZE PARAFIALNYM  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ADWENT 
W OKRESIE ADWENTU MSZE ŚW.:  

Wieczorne Msza św. w środy o godz. 6:30pm. a w pozostałe dni 

tygodnia o godz. 7:00pm.   Okazja do spowiedzi przed każdą 

Mszą św. 
 

RORATY DLA DZIECI 
Zapraszamy w każdą środę dzieci i młodzież do wzięcia udziału 

we Mszy świętej roratniej o godz. 6.30 p.m.  
Na roraty przynosimy ze sobą lampiony i  serduszka a na nich 

wypisane dobre uczynki i wrzucamy do koszyka. 
 

ADVENT  
During the Advent season:  

Evening Masses on Wednesday 6:30p.m, and throughout the 

week at 7:00p.m. Opportunities for confessions before each 

Mass. 
 

 

 

SACRAMENT 

SPOWIEDZI ŚW. 
Boże prawo wymaga: 

'Będziesz tedy miłował 

Pana, Boga swego, z 

całego serca swego i z 

całej duszy swojej i  całej 

siły swojej' Ale wszyscy 

kochamy coś innego 

bardziej.  

Grzech – to nic innego jak odbieranie chwały Bogu, przez 

cenienie czegoś innego bardziej niż Jego oraz działanie w 

oparciu o taki system wartości. Każdy najmniejszy grzech lub 

upadek, manipuluje nami i niszczy naszą duszę.  Dzięki 

spowiedzi św., ufności Jezusowi i oddaniu Jemu naszych 

grzechów stajemy się bogatsi i piękniejsi. Grzech, który 

wygląda  początkowo jak zwycięstwo szatana, staje się jeszcze 

większym zwycięstwem Chrystusa wówczas, gdy człowiek z 

zaufaniem oddaje się w ręce swego Mistrza. 

Całe Pismo św. mówi o miłosnej relacji Boga i człowieka. 

Słowo "konfesjonał" pochodzi od łacińskiego confessio, czyli 

"wyznaję". Zdarza się, że pojmujemy to wyznanie 

jednostronnie. Spowiedź tak naprawdę jest  zderzeniem się 

dwóch wyznań: Jezusa, który mówi: ja cię tak kocham, że moja 

miłość jest większa niż twój grzech i mojego odkrycia w 

prawdzie swojej grzeszności. Przychodzę, bo chcę w tej miłości 

Pana Boga się odnaleźć. Powrót do łaski jest świętem.  
 

Człowiek, który przez grzech widzi śmierć, przez łaskę zaczyna 

widzieć życie, bo właśnie miłość je niesie ze sobą. 
 

 Spotkanie z Chrystusem w sakramencie pokuty jest spotkaniem    

 człowieka z lekarzem dusz. Człowiek staje w całej prawdzie   

 przed Bogiem, by wyjawić Mu to, co go boli. Pytając o grzech   

 należy się zastanowić, czy to, co robię, pochodzi z miłości i do  

 miłości prowadzi. W sakramencie pojednania chodzi zatem o  

 miłość i odbudowanie kredytu zaufania, jaki otrzymaliśmy od  

 Boga na chrzcie świętym. 

Zalecamy wszystkim Parafianom skorzystanie z wcześniejszej 

Spowiedzi Bożonarodzeniowej w czasie Adwentu. Prosimy o nie 

zwlekanie ze Spowiedzią do ostatniej minuty przed Świętami.  
 

„Gdybyście tylko wiedzieli, jak przemienia się dusza po 

dobrej spowiedzi, wszyscy będący w pobliżu witaliby te 

duszę na kolanach, ponieważ dzięki mocy łaski 

uświęcającej dusza ta wypełniona jest  

Duchem Świętym." 

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION  
We encourage all our Parishioners to take advantage 

of an early Christmas Confession during the days of 

Advent. Please don’t leave your confession for the 

last minute before Christmas.  

The best way then to prepare ourselves to celebrate a ‘Merry 

Christmas’ is to celebrate the sacrament of reconciliation – 

and to celebrate it meaningfully! 

 

Prayer For a Good Confession 
St. Gerard, Patron of a Good Confession, who gave courage to 
souls whom fear and shame had overcome; who gave sorrow 

to their hearts, resolution to their wills, truth to their 
faltering lips; help me to make a good Confession. 

Enable me to know my sins, to be truly sorry for them, and to 
be firmly resolved, with God's grace, never to sin again. 

Help me to confess my sins humbly and sincerely, to confess 
them in the spirit of faith, as confessing them to Our Lord 

Himself.  Stand by me in this Confession, O gentle Saint, an 
angel of God sent to free me from sin. Amen. 

 

 

PRZEDŚWIĄTECZNE ZEBRANIE 

TOWARZYSTWA RÓŻAŃCA ŚW. 
Następnej niedzieli, czyli 21 grudnia, 

zapraszamy wszystkie członkinie na zebranie, 

które odbędzie się o godz. 1:30pm w sali 

parafialnej, przy kawie i ciastku.   Zapraszamy  

  
 

PODZIĘKOWANIE  
 
 

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami 
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we Mszy 

św., pogrzebie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 
naszą Mamę śp. Bogusie Zubrzycką, serdeczne 

podziękowanie. Dziekujemy za modlitwę, intencje mszalne, złożone 
wieńce i kwiaty, serdeczne “"Bóg zapłać" skladają Córki i Syn. 

 

 

OFIARY NA KWIATY 
Przyjmujemy ofiary na kwiaty do dekoracji kościoła na okres 

Bożego Narodzenia.  Koperty na ten cel wyłożone są na stoliku 

przy wejściu do kościoła.  

DONATIONS FOR FLOWERS 
We accept with gratitude donations for flowers for Christmas 

Season.   Envelopes for this purpose may be found on the table 

near the entrance to the church. 

 

POMOC POTRZEBUJĄCYM 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia w przedsionku kościoła 

można składać trwałe produkty żywnościowe, które 

przeznaczone będą dla najuboższych.  Ofiary pieniężne można 

składać do skarbonki znajdującej się w pomieszczeniu z 

lampkami wotywnymi. 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 
OPŁATEK PARAFIALNY 
Każdego roku, w polskich 

domach, wieczerzę wigilijną 

poprzedza wzruszający i 

uroczysty rytuał łamania się 

opłatkiem - kawałkiem 

anielskiego chleba miłości. 

Dzielenie się opłatkiem jest symbolem pojednania i 

przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości.  
4 
"Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,  
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,  
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,  
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie” C. K. Norwid 

 

Już dzisiaj mamy zaszczyt zaprosić Państwa na nasz wspólny 

OPŁATEK  PARAFIALNY, który odbędzie się w niedzielę,         

4 stycznia 2015, po Mszy św. o godz. 12:30. Będzie okazja do 

zjedzenia świątecznego, tradycyjnego obiadu; podzielenia się 

opłatkiem oraz zaśpiewania polskich kolęd i pastorałek. Bilety w 

cenie $20,00 dorośli i $10 dzieci można nabyć w salce 

parafialnej po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym w ciągu 

tygodnia. 
 

 

PRZEDŚWIATECZNA SPRZEDAŻ 

CIAST & KAWIARENKA 
Zespół Pieśni i Tańca „Tatry” zaprasza 

wszystkich  na przedświąteczną wysprzedaż 

ciast domowego wypieku, która odbędzie się 

20 & 21 grudnia 2014  po każedej Mszy św. w sali parafialnej 

kościoła św. Jadwigi.  Uwaga: Istnieje również możliwość 

nabycia mrożonych Pierogów Domowego Wyrobu z żółtego sera  

Zapraszamy też do Kawiarenki na świeżo zaparzoną herbatę i 

kawę oraz pyszne ciasto. Serdecznie wszystkich zapraszamy.                     

                                                                    Zarząd Zespołu Tatry 
 

ŻYCZENIA   ŚWIĄTECZNE 
Życzenia Świąteczne, które ukażą się w świątecznym wydaniu 

biuletynu, można zamówić w biurze parafialnym.  Życzenia od 

osób indywidualnych lub rodziny - $5.00 od firm - $10.00. 

Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku, 22 grudnia 2014 w 

biurze parafialnym or via email. 

CHRISTMAS   GREETINGS IN OUR BULLETIN 
The opportunity to extend Christmas greetings can be arranged 

through the parish office. Greetings from individuals or families 

are $5.00; from businesses - $10.00. Announcements will be 

accepted until December 22
nd

, at the parish office or by email. 
 

 

 

SIANKO NA WIGILIJNY STÓŁ 
W dniach: 7, 14 i 21 grudnia, po każdej Mszy św.  harcerze z 

naszej parafii będą sprzedawać sianko na wigilijny stół.  Dochód 

ze sprzedaży sianka przeznaczony jest na cele tej organizacji.  
Dziękujemy za wsparcie! 
Sianko pod obrusem to nawiązanie do żłóbka, w którym przyszło na 

świat dzieciątko Jezus.  Symbolizuje więc prostotę i skromność, jaką 

każdy chrześcianin powinien nosić w swoim sercu. 

 

KOLĘDOWANIE 
Kolędowanie jest staropolską tradycją.  Jak co 

roku „Zespół Tatry”  będzie kolędował w 

dniach: 26, 27 & 28 grudnia. Zainteresowanych 

wizytą prosimy o kontakt z Anią 905-903-4405. 

Do zobaczenia na Kolędzie. 

 
 

ZABAWA SYLWESTROWA 
Stowarzyszenie Weteranów A.P. w Oshawie i Pań 

przy Weteranach zapraszają całą Polonię na  Zabawę 

Sylwestrową.  Kolacja z winem o godz. 8:00pm.  Do tańca gra 

zespół „Standard”.  Bilety w cenie $70 od osoby.  Wstęp od 

7:00pm.  Zespół gra do 2:00am.  Szampan o pólnocy. Bilety można 

nabyć w sklepie „Variete Deli” 302 Oshawa Blvd. S., Oshawa, tel. 

905-728-7257 .  Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy.  By uzyskać 

więcej informacji można skontaktować się z Bolesławem Drańskim 

pod numerem telefonu 905-668-3539. 
 

ZEBRANIE 
Stowarzyszenie Weteranów A.P. zawiadamia członków, że w 

niedzielę 21 grudnia o godz. 2:00pm. odbędzie się ostatnie 

zebranie w tym roku.  Prosimy o liczne przybycie. 

Uwaga: Panie przy weteranach, nie mają zebrania w grudniu. 
 

 

URATOWAĆ NÓŻKI JULII 

PRZED AMPUTACJĄ 
W przyszłą niedzielę przy wyjściach z 

kościoła będą zbierane ofiary na 

pomoc dla Julii Piskorskiej z 

Lubartowa w Polsce. Dziewczynka 

ma 14 miesięcy i grozi jej amputacja 

nóg z powodu braku kości 

strzałkowych (fibular Hemimelia). 

Jedynym sposobem, aby Julia mogła w przyszłości chodzić jest 

operacja obu nóg pomiędzy 18 i 24 miesiącem życia, w Pale’s w 

Plm Beach na Florydzie, której koszt wynosi ponad $300,000 

USD i daje 99% szansy na uratowanie nóg Julii.  

Można pomóc Julce wystawiając czek na : “Fundacja 

Charytatywna KPK” i wyslac na adres biura Fundacji przy: 3055 

Lake Shore Blvd. W. Toronto ON  M8V 1K6. Na czeku 

konieczne jest wpisanie hasła : „Julka Piskorska”. Wraz z 

czekiem, prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu 

oraz numeru telefonu. Wpłat czekiem oraz pieniężnych, można 

także dokonać we wszystkich oddzialach Polskiej Credit Union 

na Konto Fundacji Charytatywnej KPK # 0024583 ze 

wskazaniem: „Julka Piskorska”. Prosimy o zgłoszenie do Biura 

FundacjiCharytatywnej, wszystkich wpłat dokonanych 

bezpośrednio w oddziałach polskiego banku w celu otrzymania 

"income tax receipt" (minimum $25). Numer telefonu do biura 

Fundacji Charytatywnej KPK : 416 532 2876. Po więcej 

informacji proszę dzwonić: Barbara lub Mietek 905 997 3712 

DZIEKUJEMY ZA POMOC!  SZCZESC BOZE! 

 

HELP TO SAVE JULIA’S LEGGS 
Next Sunday we are going to have a special collection, aimed to 

help to cover costs of a surgery which will save little girl’s legs 

from amputation. Julia is a 14 months old girl, who was born 
without Fibular Hemimelia (a congenital longitudinal limb 

deficiency characterized by complete or partial absence of the 

fibula bone). The surgery cost is $300,000.00 US and gives her 

99% chance of success. Donations also can be made to:  
The Charitable Foundation of Canadian Polish Congress, 
marked “Julia Piskorska”, and send to: 3055 Lakeshore Blvd. W. 

Toronto, ON., M8V 1K6.  

All donations over $25.00 will be receipted.  God Bless You!  
 

 

 

 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

tel:905-728-7257
tel:905-668-3539


 

PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE  
oraz do najważniejszych zabytków Mexico City, Puebli i Taxco 

pod duchowym przewodnictwem Księdza Stanisława Kuczaika. 

Dodatkowo odpoczynek - 3 noce  w hotelu All Inclusive 5* w 

Acapulco.  

Termin: 07-14 Marzec 2015  Koszt: 1698.00 plus podatki 240. 

Inf: Polimex Travel ( 416 ) 439-7132 (Krzysztof lub Mira) 
 

 

REFLEKSIA NAD GRZECHEM – BĄĆMY CZUJNI 
Jest takie pouczające opowiadanie Sławomira Mrożka pt. 

„Koegzystencja, które doskonale przedstawia perfidną taktykę 

diabła.  Oto ono: 

Żył sobie gorliwy proboszcz, który cały swój czas poświęcał 

parafii: pracował od świtu do nocy. I oto pewnego razu wróciwszy 

do domu, zastał przy stole diabła w czerwonej, dżokejskiej 

czapeczce. Zmęczony staruszek zapytał tylko krótko i niegościnnie:  

Czego?! Właściwie to niczego, po prostu jestem. Ale nie obawiaj 

się. Posiedzę sobie, to wszystko.  Ksiądz zdając sobie sprawę z 

natury diabelskiej, obiecał sobie, że rozprawi się z szatanem zaraz 

potem: gdy tylko zdejmie buty… gdy zaparzy herbatę… gdy 

odmówi brewiarz… gdy poczyta książkę… gdy się zdrzemnie…. 

gdy nieco odpocznie…  I tak spokojny, grzeczny diabeł uśpił 

czujność duszpasterza, który w końcu – jako praktyk – 

wykonkludował:  Niech sobie siedzi, mnie on nie przeszkadza, tu 

go mam na oku i dopóki tu jest, nie może szkodzić innym. 

I tak pleban spędził pierwszą noc razem z diabłem. Dziwił się tylko 

potem rano, że mimo obecności diabła, spał jak zazwyczaj głęboko 

i bez złych snów. Kiedy opuszczał plebanię, aby udać się do swych 

codziennych obowiązków parafialnych, diabeł odprowadził go do 

drzwi spojrzeniem. Tym samym spojrzeniem przywitał go na 

wieczór. 

Był jak wierny, dobrze wychowany pies, a nie kosztował nic.  

Ksiądz przypomniał sobie wczorajsze postanowienie przepędzenia 

nieproszonego gościa, ale znowu wzięły górę praktyczne 

argumenty: 

On mi nic nie robi, ja mu nic nie robię; u mnie jest nieszkodliwy, a 

jak spróbuje coś robić, to mam egzorcyzmy. 

Ale diabeł nie próbował nic robić.  I ksiądz nie pytał o nic. Po 

prostu nie odzywali się do siebie.  Ksiądz wracał zmęczony i szedł 

spać, a diabeł czuwał. I tak się między nimi jakoś ułożyło. Spokój 

zakłócił biskup, który przybył na wizytację.  Kościół znalazł w 

doskonałym stanie, duszpasterstwo wzorowe. Na koniec chciał 

jeszcze zobaczyć plebanię. Proboszcz przeraził się, ale odmówić 

nie mógł, przekonany, że teraz wybuchnie skandal i kompromitacja 

na całego, otworzył drzwi do swego mieszkania. 

A tu – ku zaskoczeniu duchownego – pokój pusty, diabeł zniknął. 

Biskup rozejrzał się i już miał pochwalić skromne mieszkanie, gdy 

dostrzegł czerwoną czapeczkę, którą diabeł zostawił na stole. Z 

niemym zapytaniem przeniósł wzrok na proboszcza, bo wydało mu 

się to dziwne, aby taka dostojna osoba używała takiego nakrycia 

głowy. 

To… to mój siostrzeniec… odwiedza mnie czasami – skłamał 

proboszcz. Biskup pokiwał głową ze zrozumieniem i wyraził 

zadowolenie z ogólnego stanu parafii. Kiedy ksiądz został sam w 

mieszkaniu, diabeł wyszedł z szafy, w której się ukrył. 

Zbliżył się do proboszcza i z ohydnym uśmiechem triumfu, 

wykrzywiając paszczę, zawołał radośnie: Wujaszku! 
 

Kochani pamiętajmy, że szatan nie śpi… usypia naszą czujność i 

w najdogodniejszym dla niego czasie atakuje i tryumfuje nad 

naszymi słabościami, przewinieniami i grzechami… 
 

Jak szatan ocenia człowieka 

Relacja sporządzona przez znanego jezuitę, o. Oomenico 

Mondrone, który bezpośrednio doświadczył spotkania ze złym 

duchem podczas rytualnego wykonywania egzorcyzmów: 

     Nigdy nie zdołasz zrozumieć - mówi szatan - jak bardzo 

nienawidzę was, ludzi. Jak bardzo jesteście wstrętni. Chlubicie się 

najwyższą godnością wśród zwierząt, a jesteście z nich  

 

najohydniejsi. Wasze istnienie budzi we mnie wstręt. Uważam was 

za coś gorszego od waszych świń. Sądzicie, że jesteście inteligentni, 

a okazujecie się bardzo głupi. Wystarczyłoby zobaczyć, co wam 

podsuwam przez wielu "naukowców", którzy są na mojej służbie, i 

co daję wam w formie napuszonych, uczonych bredni.  

     Pomyśl o tym, czym poję i karmię przez moją prasę! Wy 

mielibyście być Jego najszlachetniejszym stworzeniem? Wystarczy 

parę świństw, aby was kupić. Zaraz poddajecie się pokusom mych 

posłańców. Przywiązujecie wielką wagę do waszej wolności, a 

pozwalacie się schwytać w moją niewolę. Och, jakie kpiny mogę 

sobie z was stroić w imię tej waszej wolności. Okazujecie wstręt 

wobec tego, co jest brudne, a tymczasem jesteście zupełnie, ulegli 

waszym namiętnościom, tarzacie się w waszych obrzydliwościach, 

jak świnie w błocie... Dla kobiety, czy dla garści złota jesteście 

gotowi pozarzynać się, co jest cudowne. Wiele zyskał Ten - tam, że 

przelał krew, aby was odkupić? Odkupić was od czego, od grzechu? 

Przecież nurzacie się w nim tak, że omal nie utoniecie! A co dopiero 

mówić, gdy wywołam wśród was ducha zazdrości, oszczerstw, 

nienawiści, rywalizacji, zemsty.  

     Innym razem szatan wyznaje: Maryja jest tą, która wprowadza 

ogromne zamieszanie w moich planach. Jest niszczycielką mojego 

królestwa. Nie pozwala odnieść mi zwycięstwa i już przygotowuje 

mi klęskę? Ciągle plącze mi się pod nogami, wciąż przeszkadzając 

mi, przecinając mi drogę, podpuszczając swoich fanatyków do 

odbierania mi dusz. Tam, gdzie sięgają moje głośne podboje, Ona w 

rozprzestrzeniającej się ciszy mnoży swoje zwycięstwa.  
 

Matka Boża Mówi: Każdy grzech powstaje z przyzwolenia 

waszego, a jest pod działaniem złego ducha. A więc musicie 

bacznie czuwać nad każdym krokiem, jaką drogą idziecie i co 

wybieracie. Czy drogę poprawy życia w zgodzie z 

przykazaniami Bożymi, czy drogę szeroką złego ducha. On do 

was będzie się starał dotrzeć i przyjść, ale już nie sam, weźmie 

ze sobą siedmiu gorszych i mocniejszych w złym czynieniu 

duchów, zechce was omotać, zdobyć, napoić grzechem i 

słabością. Po każdej Spowiedzi Świętej na duszę obmytą, 

wzmocnioną, oczyszczoną z grzechów czatuje już nie jeden zły 

duch,  lecz wielu pragnie ją pochwycić ponownie w swoje sieci. 

Dzieci Moje ukochane, bądźcie czujni, brońcie waszej warowni, 

którą jest dusza wasza. Niech wiecznie w niej  

przebywa światłość Boża, miłość, pokój, sprawiedliwość. Nie 

dopuszczajcie do niej przez grzech złego ducha.  

Działanie jego to nowy grzech. Proszę was, modlitwą, pokutą, 

postem, wspomagajcie duszę i ciało, bądźcie roztropni i czujni. 

Zły duch zawsze krąży wkoło, jakby lew ryczący i rozgląda się, 

kogo by z was pożreć. Wszelki grzech, niepokój, złość, 

niepewność, niezadowolenie jest podsuwane duszy ludzkiej 

przez złego ducha, szatana 

-diabła. Bowiem ich zadaniem jest pracować na szkodę duszy, 

zgubić ją, zniszczyć. Wynika to z wielkiej nienawiści szatana do 

rodzaju ludzkiego, do duszy ludzkiej. Nienawiść ta pochodzi z 

zazdrości i pychy złego ducha. Swoją pychą zasłużył na 

potępienie, a Bóg Najświętszy swoją Świętą Wolą strącił go z 

Nieba. Natomiast wyniósł do godności dziecka i dziedzica swego 

Królestwa -człowieka, darując mu życie wieczne w krainie 

świętej, pełnej Bożej chwały. 
 

MODLITWA O DOBRĄ SPOWIEDŹ 
Przyjdź, Duchu Święty, i oświeć mój rozum, abym 

przypomniał sobie to wszystko, czym Boga, mego najlepszego 

Ojca, obraziłem. Skrusz moje serce, abym za grzechy moje 

szczerze żałował, i umocnij moją wolę, abym wytrwał w 

dobrym. Matko Boża, Ucieczko grzeszników, wyproś mi u 

Syna swego łaskę dobrej spowiedzi. Aniele Stróżu mój i Ty, 

święty Patronie, wstawcie się za mną u tronu Miłosierdzia 

Bożego. Amen. 
 

 

tel:%28%20416%20%29%20439-7132


 

 

 

 

Renovation Fund      ~ Bóg Zapłać / God Bless You~ 
 

Obecnie na koncie/ present balance                             $12.176.67 
 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Nov. 23, 2014 

#kopert/ envelopes 304 

Ofiary/ collections $3,682.00 
Ofiary bez kopert /loose $ $90.00 
Eastern Church $1,241.00 Flowers  $165.00 
Special Donation $25.00 Shepherd’s Trust $5.00 

 

 
 
 
 

 

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 
 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

 

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


 

 

 

 

  
 

 

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 

 

BARBARA’S SERVICES 
869 Capri Court, Oshawa, ON 

Barbara Rzeźniczek 

tel. 905-435-0600 
Autoryzowany z  wieloletnim 

doświadczeniem dealer 

PIAST TRAVEL 

 

Usługi w zakresie instalacji 
podłóg drewnianych  i 
schodów 

Zygmunt Kalisz 
905-809-0189 

  905-240-3668 

 

 
                                                        Rebecca Cardenas, DD Denturist 
                                                        Zuzanna Sokolowski, RDT Registered      
                                                                                           Dental Technician 
 
 
 

Durham Full Denture Services 
245 King St. W #13  Oshawa, On. (King & Park, Teddy’s Restaurant Plaza) 

905-240-8844 
* For all your denture needs                        * No referral necessary 
* Free consultation                                        * Insurance plans accepted  
* Respectful & professional treatment      * Customized care 
* Free parking                                                 * Walk-ins welcome                 
* Evening and weekend appointments 
* English, Polish and Spanish speaking  

Each person matters and their satisfaction is our satisfaction 
 

 

Johanna Nichola 

Photography  

 

~Weddings & Portraits~ 

www.johannanichola.com 

905.240.5611 

 

 
 

Zw. Harcerstwa Polskiego 

Oshawa 

 
Zbiórki dzieci od 4 lat wzwyż 

289-385-0230 
www.zhposhawa.com 

 

 

WYNAJĘCIE SALI 
PARAFIALNEJ  

Tylko Na Małe Okazje & 

Wyjątkowe Uroczystości 

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.   

 
 

 
 
 

Christopher’s  

Delicatesse 

73 Ontario St.  

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

 

TEDEUSZ RECZULSKI  BA., LL.B. 

Adwokat – Notariusz 
Tel: 905-571-3214 Fax: 905-571-3832 

78 Centre St. N.     Oshawa, On.    L1G 1B3 

 

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.johannanichola.com/
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 Blossom 

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:  

osób prywatnych, 

 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 

 

Affordable Woodworking Inc 
Polski zakład stolarski w Scarborough 
Oferuje usługi w zakresie: 
                                                           

  * Szafki kuchenne i łazienkowe                                  
  * Bary i meblościanki                                     
  * Wystrój sklepów  
  * Odnawianie szafek (refacing)                         
 
 

 Nowość: zostaliśmy dystrybutorem szafek kuchennych i łazienkowych 

 product jest dobrej jakości  w  cenach nie do pobicia / 5 styli, 6 kolorów 
                   Proszę odwiedzić stronę internetową  wybierając link  

„ready to assemble” i „pricing”   

 Posiadamy również gotowe blaty łazienkowe .  Ceny nie do pobicia! 

www.affordablewoodworking.com 

 

 

             Arkadiusz Empel, BA. MA. J.D. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Serwis w języku polskim i ukraińskim  Adwokaci Notariusze 
Biuro w Toronto i w Whitby   1901-5000 Yonge St., Toronto 

Bezpłatna konsultacja    Tel: 416.500.1937 

     Fax: 416.628.3801  

 

Testamenty i sprawy 

spadkowe 

 Sporządzanie 
testamentow 

 Administracja spadkowa 

 Pelnomocnictwa 

Prawo cywilne 

 Postępowanie 
sądowe 

 Umowy      

 Sprawy notarialne 

Prawo karne 

 Oskarzenia kryminalne 

 Zwolnienia z aresztu 

 Legal aid 

www.bykovempel.com 
 

   

 

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 

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

RYSZARD  ZEDZIAN 
160 Finchdene Sq., Unit 

15Toronto, Ontario M1X 1B2TEL:  

TEL:  416.831.6741             

FAX:  416.754.9193 

http://www.mhaccounting.com/
mailto:mirandachircop@hotmail.com
http://www.affordablewoodworking.com/
mailto:angelicasflowers@hotmail.com
tel:905-434-3602
http://www.oshawahearing.ca/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.est-el.com/art/BILD-logo.gif&imgrefurl=http://www.est-el.com/&usg=__RZrCzEV813JOQGcpMGnfz_foHPE=&h=143&w=151&sz=3&hl=en&start=11&itbs=1&tbnid=KQGYSDW-slE3pM:&tbnh=91&tbnw=96&prev=/images?q%3DBILD%2BLOGO%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
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