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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 

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

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – Luke/ Łukasza 1, 26-38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“When we remove all obstacles to His presence,  
He will come, 

At any hour and moment, to dwell spiritually in our hearts, brings 
with Him the riches of His grace” 

                                                                                St. Charles Borromeo 
 

 

Każdy z nas ma jakieś plany na przyszłość. Czasem udaje nam się je 

zrealizować, innym razem nie. Zdarza się jednak, że pojawia się w 

naszym życiu jakieś nieprzewidziane wydarzenie, które całkowicie 

zmienia to, co zamierzaliśmy czynić.  

Nie wiemy jakie szczegółowe plany na przyszłość miała ponad dwa 

tysiące lat temu młoda niewiasta imieniem Maria z Nazaretu. Wiemy 

jednak, że w momencie zwiastowania musiało radykalnie zmienić się 

Jej życie. Już samo zjawienie się anioła zapewne było wielkim 

przeżyciem. Po chwili okazało się jednak, że wizyta Gabriela była 

niczym w porównaniu z tym, co za chwilę miała od niego usłyszeć, że 

będzie Matką Syna Bożego. Cóż za wielka próba wiary! Zwróćmy 

uwagę na zachowanie Maryi w całej tej sytuacji. Gdybym ja był/a na 

Jej miejscu, to zapewne nie dopuścilibyśmy anioła do głosu. 

Tymczasem Maryja cierpliwie słuchała, a pytanie zadała dopiero 

wtedy, gdy Boży posłaniec przestał mówić. Mimo tych trudnych słów 

wykazała się wielką wiarą mówiąc TAK, jakże istotne dla całej historii 

zbawienia. Trzeba nam pamiętać, że Matka Boża, tak jak każdy z nas, 

była przez Boga obdarowana wolnością i mogła się nie zgodzić na 

realizację odwiecznego planu zbawienia. 

Czego więc uczy nas dziś Matka Boża? Cierpliwego słuchania naszych 

rozmówców, rozmów na trudne tematy z bliskimi nam osobami, 

weryfikowania naszych ludzkich planów z planami Bożymi, 

poświęcania swego życia dla innych, realizacji planu zbawienia 

poprzez nasze życie. 

Prosimy Cię, Maryjo, byś wypraszała nam u Syna głęboką wiarę. 

Prosimy o taką wiarę, byśmy każdego dnia mogli mówić: "Oto ja 

służebnica Pańska / sługa Pański, niech mi się stanie według słowa 

Twego!" 
 

 

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 20, SATURDAY – SOBOTA                SPOWIEDŹ   4-6pm 

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       
 Po każdej Mszy św. zapraszamy wszystkich do naszej Kawiarenki na wyprzedaż przedświąteczną ciast & pierogów     
 

December/ Grudzień 22, Monday – Poniedziałek               SPOWIEDŹ   6-8pm 

7:00PM        Dziękczynna, prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Doroty i  

                     Grzegorza z okazji rocznicy ślubu – Rodzice 

7:00PM        O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Rozalii – Rodzina 
 

December/ Grudzień 23, Tuesday – Wtorek          

7:00PM         O dobrze przeżycie Świąt dla wszystkich naszych Parafian – Księża  

7:00PM         Wolna intencja 
 

December/ Grudzień 24, Wednesday – Środa              >>> Wigilia<<<    
8:00AM      Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Jana Banbula – Córka  

 

PASTERKI               „Aby rodzący się Bóg znalazł miejsce w naszych sercach i Rodzinach“ 

10:00PM      †  Helena Lisczonek – Dzieci  

10:00PM      ††  Eugenia i Albin Adamowicz – Syn 

12:00PM      †  Michał Majewski – Rodzice & Brat 

12:00PM      Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Rodziny Rzeźniczek 
 

December/ Grudzień 25, Thursday – Czwartek         >>> Boże Narodzenie<<<                

9:30AM        O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Marii & Jana Banbula –  Córka 

11:00AM      † Zenon Balwinczak 

12:30AM      † Ludwik Fracz – Rodzina  
 

December/ Grudzień 26, Friday – Piątek               >>> Św. Szczepana<<< 

10:00AM      †† Maria i Karol Bundyra – Dzieci z Rodzinami  

7:00PM         † Piotr Gazda – Żona z Dziećmi 
 

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 27, SATURDAY – SOBOTA                ~Św. Jana~ 

8:00AM         Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Alicji i Matthew 

                       z okazji rocznicy ślubu – Rodzice 

5:00PM          † Lucyna Jabłonowska (8 rocz. śm.) – Syn z Rodziną 
                      

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 28, THE HOLY FAMILY SUNDAY–  NIEDZIELA  ŚW. RODZINY         

8:00AM         † Irena Sztukowska (36 rocz. śm.) –  Anna Stankiewicz           

9:30AM         †† Rozalia & Szczepan Matusiak – Son with Family 

11:00AM       † Mieczysław Adamcewicz (6 rocz. śm.) –  Żona z Dziećmi        

12:30PM        †† Roman i Maria Lekarczyk – Syn   
 

 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA PASTERKĘ  

24 GRUDNIA / 24th OF DECEMBER 2014 

10:00PM       A. Majewska, O. Sagan, M. Słomińska  

12:00PM       S. Mąka, L. Rzeźniczek, A. Gardzińska 
 

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 
 

 

Dnia, 22 grudnia, po Mszy św. wieczornej w 

naszym kościele ustawiane będą dekoracje 

świąteczne oraz szopka.  

Prosimy o pomoc w tym  przedsięwzięciu. 
Z góry Bóg zapłać! 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – PrzedeWszystkim 

Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. Jadwigę 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=przedsi%C4%99wzi%C4%99ciu&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Ftest.dobron.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F11%2FInformacja-o-planowanym-przedsi%25C4%2599wzi%25C4%2599ciu.doc&ei=nWrLUJeXCqyE2QWjkICwBQ&usg=AFQjCNElMft-gj6OcmlFO3ks957lSDZ8Fw&bvm=bv.1355325884,d.b2I


 

 

 

 
 

 
  

Kochani Moi, 
To już dzisiaj 4 Niedziela Adwentu.  A więc wiadomo, że do Świąt 

bardzo blisko.  I w zasadzie w wielu domach z grubsza już 

wszystko gotowe.  Przed rokiem sparaliżował nas okropnie 

marznący deszcz.  Nie było prądu, a w wielu domach zimno, aż 

do samych Świąt i jeszcze dłużej.  Ufam, że w tym roku nie 

będzie kaprysu pogody i godnie będziemy mogli powitać 

Emmanuela, który do nas przychodzi. 

 

Zawsze aktualne będzie pytanie jak otworzyć drzwi domów i drzwi naszego serca, aby wkroczyc mógł Król 

Chwały. Może przed laty inaczej czekaliśmy na Jego przyjście.  Może inaczej łamaliśmy się opłatkiem.  Może 

było trudniej i biedniej.  A może było znacznie więcej radości, pokoju i tego prawdziwie religijnego wymiaru tych 

Świąt Bożego Narodzenia. 

Gdzie jestem dzisiaj z moim życiem? … Czy naprawdę odważnie chcę powitać Pana?  … 

Czy już załatwiłem wszystkie trudne sprawy w konfesjonale – tej skarbnicy Bożego Miłosierdzia? … 

To Boże Narodzenie musi gdzieś mieć swój  początek . 

Ustrzeż mnie Panie od pychy i przemądrzałości.  Wiem, że beze mnie nie pokonasz drzwi do mego serca. 

Daj mi siłę, abym ja sam siebie najpierw pokonał.  Wtedy przyjdziesz i pozwolisz, że stanę się lepszym i innym 

człowiekiem.  Będę lepszą Matką, lepszym Ojcem.  Będę lepszym Bratem, Siostrą i każdym po kolei. 

Ja nie chcę akceptować tego, za czym goni ten świat.  Ja nie chcę Twego świata bez Ciebie. 

Więc przyjdź i podaj mi rękę.  Pokaż czym jest Miłość, Prawda, Pokój i Dobro.  I nasyć mnie sobą Panie. 

 
Prawdziwie błogosławionych Świąt – dzieciom i młodzieży naszej Parafii,  Rodzinom, a także osobom 

samotnym i starszym.  Ze szczególnym umiłowaniem dla wszystkich chorych i cierpiących . 

Prawdziwie błogosławionych Świąt – wszystkim Organizacjom i Grupom działającym na terenie naszej Parafii i 

Wszystkim Zarządom, Szkole, Braci Harcerskiej i roztańczonym „Tatrom”, naszym Ministrantom, Chórowi , 

Organistom i Zespołowi, który śpiewa. 

Niech Wasze trudy, troski, cierpienia i niepokoje rozpromieni ta mała błogosławiąca rączka Bożego Dzieciątka. 

Błogosławionych Świąt całej Parafii i Drogim Gościom naszym 

                                                                                                Życzą Duszpasterze 

                                                                             Ks.  Proboszcz   &   Ks. Krzysztof 

 
 
 
 

 

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE  
 



 
 

 
 

                                                                                                    

Radosnych  Świąt  Bożego  Narodzenia 
 

Boże dzieciątko, to źródło miłości dane nam od Boga.  
Źródło, które nigdy nie wysycha. 
Pij z niego i dziel się z innymi.  

Im więcej z niego czerpiesz, tym większym strumieniem tryska. 
 

W oczekiwaniu na kolejne Boże Narodzenie przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: 
Organizacjom polonijnym, Księżom, parafianom i gościom:  

Niech Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi, przyjdzie do naszych serc,  
do naszych rodzin, do naszej ziemskiej Ojczyzny, niech tu zostanie na zawsze i niech 
przemieni nas do głębi, i niech raczy obdarzyć nas swoją łaską i błogosławieństwem,  

(bo to jest w życiu najważniejsze), a tych z nas, co mają jeszcze wiele do zrobienia, niech 
darzy dobrym zdrowiem i wszelkimi siłami, aby żyć i działać z mocą i ochotą na większą 

chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. 
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!  
                                                                          Życzą: 

 

 RADA PARAFIALNA Z PREZESEM 

 STOWARZYSZENIE  PAŃ  ŚW. JADWIGI 

 TOWARZYSTWO  RÓŻAŃCA  ŚWIĘTEGO 

 KOLEKTORZY 

 CHÓR  PARAFIALNY  ŚW. JADWIGI 

 ZESPÓŁ  TANECZNY „TATRY” WRAZ  Z  ZARZĄDEM 

 ZWIAZEK HARCERSTWA  POLSKIEGO SZCZEPY „MAZOWSZE” I „POLANIE” ORAZ KOŁO PRZYJACIÓŁ 
HARCERSTWA 

 ST. STANISLAUS – ST. CASIMIR’S  POLISH  PARISHES  CREDIT UNION 

 BARBARA’S  SERVICES – BARBARA  I  LESZEK  RZEŹNICZEK  Z  RODZINĄ 

 SZKOŁA  SOBOTNIA JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. JADWIGI 

 SZKOŁA  ŚREDNIA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ IM. C.K. NORWIDA W OSHAWIE 

 MARIA GÓRSKA – M.H.  ACCOUNTNG  & TAX  SERVICES 

 MARIA FOTHERINGHAM - FOTHERINGHAM BOOKKEEPING/ ACCOUNTING & INCOME TAX SERVICES 

 CENTURY 21 – DOROTHY KRUSZYNSKI Z RODZINĄ 

 ZWIĄZEK  NARODOWY  POLSKI   W  KANADZIE  –  GMINA 7  &  KLUB POLEK 

 ACTIVE  MOVING  SYSTEMS – STEFAN  I  STANISŁAWA  MICHALSCY 

 PROGRESSIVE HAIR CARE – GRAŻYNA I EDWARD KOWALCZYK 

 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW W OSHAWIE WRAZ Z PREZESEM 

 ZARZĄD I CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA WETERANÓW A.P. IM. GEN.WŁ. SIKORSKIEGO 

 POLISH  VETERANS LADIES AUXILIARY 

 KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ OKRĘG OSHAWA 

 ZWIĄZEK POLAKÓW W KANADZIE – GRUPA 21 
 

 



 

 

 

 

BOŻE  NARODZENIE 
 „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 

dał…” To jest tajemnica tej nocy i tej 

uroczystości; miłość samego Boga do 

człowieka.  Człowiek zauroczony tą wielką 

miłością Boga próbował w ramy tej tajemnicy 

wpisać swoje małe znaki miłości.  Stąd tyle zwyczajów i 

obrzędów w świętowaniu tej uroczystości: opłatek wigilijny, 

wieczerza, choinka, prezenty świąteczne, wspólne 

kolędowanie – wszystko napromieniowane miłością, której 

wielki znak dał nam Ojciec.  Spróbujmy pochylić się nad 

tajemnicą Bożego Narodzenia, wrócić do jej Źródła – Miłości 

Ojca, do obecności w naszej świątyni i w naszych domach.  

Tam znajdziemy Tajemnicę Wiary, w której rzeczywiście dla 

nas Bóg się rodzi 
 

W imieniu Wspólnoty św. Jadwigi,  
serdecznie witamy Naszych Parafian,  

Gości, Krewnych i Przyjaciół.  
Życzymy, aby świętowanie Bożego Narodzenia napełniło 

wszystkich  Miłością, Radością i Pokojem. 
Niech wspólna modlitwa przyczyni się do 

większego poznania Boga, który objawia się w Jezusie 
Chrystusie każdemu z nas. Niech świętowanie Bożego 

Narodzenia umocni nasze więzy rodzinne. 
Życzymy wszystkim Błogosławionych Świąt. 

  

 
 

CHRISTMAS 
Christmas- the day upon which God announced to all the world 

that the Word had become flesh “The Word became flesh and 

dwelt among” (John 1:14).  Historically, Jesus came into the 

world two thousand years ago, according to our heavenly 

Father’s Mercy. Spiritually he continues to come, bringing new 

life for every generation and every person through faith and by 

the power of the Holy Spirit.  In order to be a Christian, it is 

essential to believe in Jesus Christ, the promised one of Genesis, 

born today and salvation has come to mankind. 

The word Christmas means “the feast of Christ”. That’s a good 

name for December 25 and for the season that begins this day. 

The fullness of Christ is celebrated.  At Christmas we remember 

the birth of Jesus in Bethlehem.  We rejoice that we are born in 

Christ and that Christ is born in us.  And we look forward to the 

day when we shall see Christ face to face.  
 

On behalf of St. Hedwig’s Parish, we would like to extend a 
warm welcome to all our Parishioners, Guests, Relatives and 

Friends.  May your celebration of Christmas bless you 
abundantly with Love, Joy and Peace.  May your prayers 
increase your love and understanding of GOD. May this 

Christmas season allow you to reflect on the birth of our Lord 
and strengthen our family ties.  Wishing each and every one, 

a Blessed Christmas. 

NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ   RODZINY 
Ostatnia niedziela kończącego się 2014 

roku, jest jednocześnie świętem Świętej 

Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest ona 

wzorem dla naszych rodzin. Prośmy Boga, 

by w tych niełatwych czasach, przy tylu 

zagrożeniach i celowych atakach 

różnorakich wrogów nasze rodziny stawały 

się prawdziwym domowym Kościołem. 

Pamiętajmy też, że i w naszej wspólnocie 

parafialnej jest wiele rodzin, które 

potrzebują duchowego wsparcia, wiele rodzin boryka się z 

codziennymi trudnościami. Nie żałujmy czasu i grosza, by im 

pomóc w imię międzyludzkiej solidarności. Wpatrując się w 

Świętą Rodzinę, prośmy za naszymi rodzinami, by były 

święte i silne Bogiem.  
 

HOLY  FAMILY SUNDAY 
The last Sunday of 2014 is the day devoted to the Holy Family: 

Jesus, Mary and Joseph. This Family is an example for all our 

families. In these trying times, and dangers we ask the Good 

Lord that in our homes we become good Christian families. Let 

us also remember that in our Parish community we have families 

who struggle with daily hardships not only financially but also 

with health problems. Let us share our time and support and 

assist them, in the name of love and peace. Using the Holy 

Family as our guide we ask that our families be strong loving 

and holy in the Lord.  
 

OPŁATEK  DLA  MINISTRANTÓW  &    

ICH   RODZICÓW 
Mamy przyjemnośc zaprosić wszystkich ministrantów i 

kandydatów wraz z rodzinami na kolejny wspólny opłatek i 

śpiewanie kolęd. Spotkanie odbędzie się dnia 30 grudnia 2014 

o godz. 6:30pm.   Do zobaczenia! 
 

CHRISTMAS DINNER FOR THE ALTAR BOYS 
We invite most heartily all of the altar boys and their families on 

Tuesday, the 30
th

 of December at 6:30pm for a communal 

dinner and singing of carols.  

 
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. 

 

 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 

 

 



 

PRZEDŚWIĄTECZNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA 

RÓŻAŃCA ŚW. 

Tej niedzieli, w sali parafialnej, około 1:30pm., ma miejsce 

zebranie członkiń Towarzystwa Różańca św.  Spotkanie będzie 

miało charcakter świąteczny.   

                    Serdecznie Zapraszamy  
 

DONACJE DO POKWITOWANIA ZA ROK 2014 
Uprzejmie informujemy, że wszystkie donacje w kopertkach 

złożone po 31 grudnia, 2014 będą zaksięgowane na rok 2015.  

Dlatego też, jeżeli ktoś życzy sobie dodać donacje do 

pokwitowania za rok 2014 należy złożyć ją najpóźniej do 31 

grudnia, 2014.   

Kopertki na 2015 rok powinny być używane tylko i 

wyłącznie od 1 stycznia, 2015.   Dziękujemy za wyrozumiałość. 

 

TAXABLE CHURCH DONATIONS FOR 2014 
Please note:  All church donations submitted after December 31, 

2014 will be carried over to 2015 taxable year. Deadline for 

submitting 2014 offerings is December 31, 2014. 

Envelopes for 2015 should be used only after January 1, 

2015.  Thank you you’re your cooperation and understanding. 
 

GAZETA NIEDZIELA & GOŚĆ NIEDZIELI 
Pronumeratorzy gazet proszeni są o uregulowanie należności za 

miniony kwartał, w kwocie $55.00 
 

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. 
 

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 
 

UWAGA: W okresie między świątecznym Kawiarenki nie będzie. 
Kawiarenka powróci 11 Stycznia. 
 

 

 

 

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  lub w niedzielę w „Red Room” w godzinach:                

3-5pm.    Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy.  By uzyskać więcej 

informacji można skontaktować się z Bolesławem Drańskim pod 

numerem telefonu 905-668-3539. 
 

 

W te ostatnie dni przygotowań na przyjście Pana niech brzmią w 
naszych uszach słowa Sługi Bożego Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia: „Nie wystarczy w Boga 
wierzyć, trzeba jeszcze Bogu... zawierzyć! I to z uległością, 
dziecięcą prostotą! (...) O to musimy zabiegać w okresie 
Adwentu, w czasie budzenia nowych nadziei”. 

 

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 

Fundacji Charytatywnej, 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 LEGS 
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


 

 

POMÓŻMY RODAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ! 
 Apel Delegata Komisji Episkopatu Polski do spraw 

Duszpasterstwa Emigracji Polskiej  Ks. bp W. Lechowicza   

 

Dzień 13 grudnia 1981 roku to dla nas, Polaków, data 

szczególna - wtedy poprzez wprowadzenie stanu wojennego na 

całym terytorium Polski legły w gruzach początki demokracji w 

naszym kraju i zachwiała się nadzieja na szybkie odzyskanie 

suwerenności państwa polskiego. Wielu doświadczyło wówczas 

dramatu internowania, emigracji i codziennej biedy, ale też i 

pomocy ze strony innych narodów, solidarności, która miała 

bardzo realny wymiar. Wspomnienie tamtych dni naszych 

zmagań walki o wolność w jeszcze większym stopniu winna nas 

mobilizować do solidarności z tymi, którzy teraz przeżywają 

podobne problemy.  

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich Polaków 

żyjących na emigracji, poza granicami naszej Ojczyzny, o 

pomoc naszym rodakom, którzy doświadczają dramatu wojny na  

Wschodniej Ukrainie. Wielu z nich już opuściło tamte tereny, 

szukając choćby czasowego schronienia w Polsce czy w innych 

częściach Ukrainy. Są też tacy, którzy tam pozostali, gdyż albo 

nie mają, gdzie uciekać albo po prostu nie chcą zostawić swoich 

domów. W rejonach Donieckim i Ługańskim są to już niewielkie 

grupy, i to właśnie ich chcemy szczególnie wesprzeć poprzez  

przekazanie pomocy finansowej tamtejszym parafiom rzymsko–

katolickim. Wobec trwającej już zimy, w sytuacji, kiedy tam 

brak wielu podstawowych rzeczy i z racji na zbliżające sie 

święta Bożego Narodzenia zwracamy sie do wszystkich 

środowisk polonijnych z prośbą o włączenie się w akcję: 

„Pomóżmy Rodakom przetrwać zimę”. 

Zebrane ofiary będą wyrazem solidarności Polonii z 

Polakami, którym przyszło żyć za wschodnią granicą Polski. 

Okażmy naszą chrześcijańska hojność, pamiętając również o 

słowach naszego Pana: „Dawajcie a będzie wam dane; miarą 

dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w 

zanadrze wasze” (Łk 6, 38).  

Za pomoc finansową przekazaną na poniżej podane 

konto serdecznie dziękujemy w imieniu tych, którzy o nią 

proszą, a w perspektywie świąt Bożego Narodzenia wszystkim 

Dobroczyńcom życzymy obfitego błogosławieństwa 

Emmanuela. 

Rachunek w PLN      89 1090 1014 0000 0000 0301 4449 

Rachunek w EUR     10 1090 1014 0000 0000 0315 8267 
 

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) 
 

 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA – HISTORIA 

PEWNEGO NAWRÓCENIA 
 

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne." J 3, 16 
Był kiedyś człowiek, który nie wierzył w Boga i nie obawiał się 

głośno wyrażać swego zdania na temat religii. Miał żonę, która 

mimo jego pogardliwych komentarzy usiłowała wychować 

dzieci w wierze chrześcijańskiej. W któreś śnieżne Święta  

Bożego Narodzenia zabierała dzieci do kościoła. Zachęcała i 

jego, lecz on powiedział: "Już wiele razy słyszałem, że Jezus 

urodził się w Betlejem!" I pozostał w domu.  

 

Tymczasem na dworze 

rozpętała się silna śniezyca. 

Człowiek ten usłyszał silne 

grzmotnięcie, coś uderzyło w 

okno jego domu. I znowu. 

Wyjrzał, lecz nic nie było 

widać ani na metr. 

Gdy trochę zelżało wyszedł 

zobaczyć, co mogło 

spowodować te uderzenia. 

Niedaleko domu, na polu 

zobaczył stadko dzikich gęsi. Widocznie były w drodze na 

południe, gdy zostały złapane przez śnieżycę. Zgubiły się i 

osiadły na jego farmie bez jedzenia i ochrony. Po prostu machały 

skrzydłami i krążyły nisko wokół jego pola, na oślep i bez celu. 

Zdaje się, że kilka z nich uderzyło w jego okno. Zrobiło mu się 

ich żal i pomyślał, że stodoła byłaby teraz świetnym miejscem 

dla gęsi. Jest ciepła i bezpieczna, mogłyby przeczekać tam noc. 

Wyszedł więc i otworzył drzwi stodoły na oścież, lecz gęsi nadal 

trzepotały się bez celu i zdawały się nie widzieć stodoły, ani 

tego, co dla nich znaczy. ………………………………… 

Wtedy usiłował zwrócić ich uwagę na siebie, lecz wystraszły się  

i odleciały dalej. Poszedł więc do domu, przyniósł trochę chleba 

i okruchami wyznaczył drogę prowadzącą do stodoły. Gęsi nic. 

Człowiek denerwował się coraz bardziej, ominął je chcąc 

wypłoszyć je prosto do stodoły, lecz wtedy gęsi przeraziły się i 

rozbiegły na wszystkie strony. Nic nie było w stanie skierować 

ich do bezpiecznej stodoły.  "Czy one nie rozumieją, że chcę im 

pomóc?" - pytał siebie. Pomyślał chwilę i zdał sobie sprawę z 

tego, że dzikie gęsi nie pójdą za człowiekiem. "Gdybym był 

gęsią, to mógłbym je uratować!" - pomyślał. Wtedy wpadł na 

pomysł. Wszedł do stodoły i wziąwszy na ramiona jedną ze 

swoich gęsi obszedł stado dzikich gęsi. Wówczas ją puścił. Gęś 

przeleciała prosto przez stado prosto do stodoły - wtedy i dzikie 

gęsi, jedna po drugiej podążyły za nią do bezpiecznego miejsca.  

Człowiek stał chwilę cicho, gdy nagle jego wcześniejsza myśl 

odezwała się ponownie: "Gdybym był gęsią, mógłbym je 

uratować!". Wtedy przypomniał sobie swoje słowa do żony: 

"Dlaczego Bóg miałby chcieć być taki jak my? To śmieszne!" 

Nagle wszystko nabrało sensu: to właśnie uczynił Bóg.! Byliśmy 

jak te dzikie gęsi, zgubieni i ginący. Bóg dał Swego Syna, który 

stał się takim jak my, by pokazać nam drogę i nas uratować! 

Taki więc był sens narodzin Chrystrusa!  ……………………..  

W miarę, jak śnieżyca wyciszała się, jego dusza uspokajała się i 

rozmyślała nad tą cudowną myślą. Zrozumiał dlaczego Chrystus 

przyszedł jako człowiek. Lata wątpliwości i niewiary zniknęły 

jak przechodząca burza. Padł na kolana i modlił się swą pierwszą 

modlitwą: "Dzięki Ci, Boże, że przeszedłeś w ludzkiej postaci i 

wyciągnąleś mnie z mroku i burzy życia."     Autor nieznany 
 

Jeśli wsłuchamy się w siebie to także możemy usłyszeć głos 

mówiący: 

To ja Jezus, pukam do drzwi Twojego serca. Proszę otwórz bym 

mógł tam zamieszkać. Pragnę być Twoim przyjacielem, 

prowadzić Cię po drogach Twojego życia, tylko wpuść mnie do 

środka. Nie chcesz teraz, nie jesteś gotowy... Dobrze 

zrozumiem. Poczekam.  Pamiętaj, do póki żyjesz, ja zawsze będę 

stał przy tych drzwiach i do nich pukał, ale od Ciebie zależy czy 

mi je otworzysz. 
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Renovation Fund      ~ Bóg Zapłać / God Bless You~ 
 

Wpłyneło/ Collected                                                         $450.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $12,626.67 
 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Dec. 14, 2014 

#kopert/ envelopes 338 

Ofiary/ collections $3,843.75 
Ofiary bez kopert /loose $ $152.00 
Eastern Church $185.00 Flowers  $325.00 
Special Donation $1000.00 

 

Wishing you and your Family 
The Gift of Faith, 

The Blessing of Hope 
And the Peace of His Love 
At Christmas and always. 

 

Merry Christmas  
and Happy New Year 2015 

 
 
 
 
 

 

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
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.spicacm.com/images/renomark_logo.gif&imgrefurl=http://www.spicacm.com/&usg=__C7JhDBUfZuBdBf5V7lRSMm81e8E=&h=94&w=115&sz=3&hl=en&start=21&itbs=1&tbnid=tLXqvAbLxxCe0M:&tbnh=71&tbnw=87&prev=/images?q%3DRENOMARK%2BLOGO%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


        Wieczerza Wigilijna Bożego Narodzenia 
             Bóg się rodzi, moc truchleje, 

Pan niebiosów obnażony. 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 

Ma granice Nieskończony! 
 

Podnieś rękę Boże Dziecię, 
Błogosław Ojczyznę miłą. 

W dobrych radach, w dobrym bycie, 
               Wspieraj jej siłę swą siłą! 

 
W RODZINIE KATOLICKIEJ - DOMOWYM KOŚCIELE 

Pamięć o tradycji rodzinnej i kultywowanie obrzędów naszych rodziców i dziadków, zwłaszcza świąt kościelnych, to 

cecha katolickiej polskiej rodziny. Z tego rodzi się wierność wierze ojców, patriotyzm i umiłowanie ojczyzny. 

 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinie chrześcijańskiej jest Wigilia Bożego Narodzenia.  

Niemal w każdym domu ubiera się choinkę, która jest symbolem „drzewa rajskiego”. Przez swoją żywość i zieleń 

zachowaną nawet w zimie staje się symbolem Chrystusa jako „drzewa życia” a przez przyozdobienie jej świecami 

symbolizuje Chrystusa „światłość świata”. Pod choinką ustawia się żłóbek dla upamiętnienia narodzenia Syna 

Bożego w Betlejem. 

 

WILIA – WIECZERZA WIGILIJNA 

Według starodawnego zwyczaju po zachodzie słońca, zgodnie z praktyką dawnych chrześcijan spożywa się obiad 

postny, złożony z kilkunastu tradycyjnych potraw. Uczta ma charakter religijny, bardzo uroczysty – świadczy o tym 

stary zwyczaj czytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa i wspólna modlitwa rodziny. 

Ceremoniom wieczerzy wigilijnej przewodniczy ojciec rodziny. 

 

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM 

Najważniejszym wydarzeniem wieczoru wigilijnego jest dzielenie się opłatkiem. Obrzęd ten następuje po modlitwie 

i złożeniu sobie życzeń, a więc na samym początku wieczerzy wigilijnej, gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie. 

Dzielenie się opłatkiem oznacza wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i uczy, że ostatni nawet kawałek 

chleba należy podzielić z bliźnimi, zbliża oddalonych, łączy umarłych z żywymi i jedna skłóconych. „Wyciągnięta 

dłoń z okruchem chleba sięga poza rzeczywistość” (Z. Kossak). Ten tak bardzo rozpowszechniony i głęboko od 

wieków zakorzeniony w kulturze polskiej obrzęd jest otwarciem „serc na sięgającą krańców świata miłość” (J. 

Komorowska). 

 

WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE 

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Jest ono 

przeznaczone dla przygodnego gościa. Z.Kossak pisze, że „ktokolwiek zajdzie w dom polski w święty, wigilijny 

wieczór, zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat”. Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy serdeczną 

pamięć o naszych bliskich i drogich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Wolne miejsce przy stole oznaczać 

może członka rodziny, który zmarł lub też pamięć o wszystkich zmarłych z rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ 

Prowadzący:  Blisko dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajni 

betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Opowiada nam o tym Ewangelia. Stojąc, posłuchajmy z wiarą, jak to czynili 

nasi przodkowie – słów Ewangelii opisującej to Najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna 

Bożego Jezusa Chrystusa. 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 

Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, żeby się 

zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, 

zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, 

będącą w stanie błogosławionym. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 

pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.  

 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy 

nich anioła Pański i jasność Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida 

narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte 

w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga 

słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.   Oto Słowo Pańskie. 

Wszyscy            Chwała Tobie, Chryste. 

Wspólna modlitwa 

P.    Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić, prośmy słowami: Obdarz nas miłością i pokojem. 

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem. 

P.     Panie Jezu Chryste, nasza Mocy, wejrzyj na swój Kościół, którego jesteśmy członkami i na tych, których    

               powołałeś do poznania swojej prawdy. 

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem. 

P.     W duchu Twojej mądrości prowadź tych, którzy nami rządzą, aby kierowali nami w pokoju. 

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem. 

P.    Panie Jezu, który narodziłeś się w ubóstwie i poniżeniu, pomnij na smutnych, osamotnionych i   

              cierpiących. 

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem. 

P.      Spraw, aby małżeństwa i rodziny nie mające własnego mieszkania, jak najszybciej znalazły się u siebie. 

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem. 

P.    można dodać własną intencję związaną z rodziną 

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem. 

P.    Naszym zmarłym (rodzicom, braciom, znajomym), racz dać zmartwychwstanie i życie wieczne oraz    

              radość, którą dałeś światu rodząc się w betlejemskiej stajni. 

Wszyscy: Obdarz nas miłością i pokojem.      Ojcze nasz... 

P.     Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc przyszedłeś na świat rodząc się w grocie betlejemskiej z 

Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszej rodzinie 

i zespól ją więzami Twojej miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym swym bogactwem. Który żyjesz i 

królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

P. Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali, i naucz nas dzielić się   

           chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Wszyscy: Amen. 

P.  Obecnie w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając nasze 

serca – miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech w Nim każdy człowiek znajduje dobroć i 

przyjaźń. Niech wszyscy, którzy żyją w naszej rodzinie i odwiedzają nasz dom, będą szczęśliwi, zdrowi, serdeczni, 

niech mają zawsze dobre zamiary i aby wszyscy wszędzie się radowali. Niech Pan będzie zawsze z nami w naszym 

domu i niech sprawi, abyśmy uczestnicząc w tej wieczerzy stali się uczestnikami Jego radości w Królestwie Bożym.  

Wszyscy łamią się opłatkiem, przekazują sobie znak pokoju i składają wzajemnie życzenia. W czasie 

wieczerzy śpiewamy wspólnie kolędy. Dziadkowie i rodzice opowiadają dzieciom o przeżyciach ze swego 

dzieciństwa i przekazują im dawne polskie zwyczaje bożonarodzeniowe. Niech ten wieczór będzie ciepły, miły i 

pełen radości. Starajcie się, aby „Chrystus przez wiarę zamieszkał w Waszych sercach” i aby Wasza Rodzina była 

bardziej Kościołem. Nie podawajmy na wigilię alkoholu. 



 


