
KRONIKA OSHAWA 2015. 

SIERPIEŃ 2015 

10.VIII – po trzech dniach jazdy z 

Pompano Beach przybywam do Oshawy. 

12.VIII – przekraczam oficjalnie granicę 

kanadyjską i otrzymuję wizę na 3 lata. 

 
14.VIII – Ks. Stanisław Rakiej przekazuje 

mi parafię, przepisanie kont parafialnych, 

poznawanie zakamarków – szumy w 

głowie!? 

15.VIII – sobota - MB Wniebowziętej, 

pożegnanie ks. Stanisława Rakieja SChr. 

Obecne są delegacje z Parafii, które 

dziękują odchodzącemu proboszczowi za 

czas posługi w tej parafii, to jednocześnie 

powitanie nowego proboszcza. * W sali 

parafialnej po Mszy św. sobotniej jest 

spotkanie przy kawie. Tak jest na 

wszystkich Mszach i w niedzielę. Po 

południu, na zewnątrz, przy Sali 

weterańskiej Msza św. z delegacjami 

weteranów, konsula z Toronto i prezeską 

Kongresu Polonii Kanadyjskiej. 

Sprawujemy wraz z ks. Stanisławem, który 

wygłosił płomienne kazanie. To 

jednocześnie uroczysta Msza św. w Dniu 

Żołnierza za Ojczyznę i poległych na 

frontach.  

WRZESIEŃ 

4.IX – przyjazd ks. wikariusza Roberta 

Będzińskiego SChr. 

5.IX – zakup nowego łóżka dla wikariusza 

i urządzanie pokoju. 

6.IX – podczas Mszy niedzielnych mam 

okazję powitać wikariusza ks. Roberta 

Będzińskiego. * Po południu ks. Robert 

udaje się do Detroit na rekolekcje. 

7.IX – jest malowana podłoga w garażu. * 

Sprzątanie podwórka plebanii, malowanie 

podłogi ganku. * Parafianin Zbigniew 

Kruczek pomógł odnowić drzwi 

wyjściowe na ganek plebanii. 

7-11.IX – począwszy od Mszy 

jubileuszowej w Hamtramck, jesteśmy 

obecni na rekolekcjach w Detroit. 

12.IX – pierwsze spotkanie z Radą 

Duszpasterską, wspólne zapoznanie ze 

sprawami wspólnoty. 

12/13.IX – podczas Mszy niedzielnych jest 

ogłoszenie o zbieraniu funduszy na cele 

Archidiecezji, która pragnie zebrać łącznie 

105 milionów. Na naszą parafię przypadło 

$270 tysięcy. W pierwszych dwóch 

akcjach przeprowadzonych jeszcze przez 

ks. Stanisława Rakieja, zostało 

zadeklarowanych przez ponad 20 rodzin 

$65,560. Całe kazanie jest przeznaczone 

na wypełnianiu deklaracji, które zostaną w 

najbliższym czasie spisane i podana suma, 

jaka została zadeklarowana. 25% od 

zebranej sumy, ma powrócić do parafii. 

17.IX – ks. Klemens jest obecny na 

spotkaniu dekanalnym w St. Mary. * 

Został zamontowany nowy mikrofon przy 

ambonce w kościele, z pomocą służył p. 

Mariusz Durczok. * Pierwsza strona 

biuletynu została uzupełniona o nazwiska 



z telefonami, poszczególnych organizacji i 

grup istniejących przy parafii. 

22.IX – spotkanie na plebanii z zarządem 

ang. szkoły św. Jadwigi, która otwiera nam 

podwoje możliwości nauczania w szkole. 

23.IX – spotkanie z katechetkami, które 

poprowadzą nauczanie religii po szkole 

polskiej w szkole św. Jadwigi. 

30.IX – po Mszy św. wieczornej odbyło się 

spotkanie dla lektorów.  

Zachęcamy do wpisywania się do 

„Miesięcznych Kół Różańcowych”. 

Oprócz 8 istniejących kół, powstały 

dodatkowo dwa miesięczne Koła 

Różańcowe. 

PAŹDZIERNIK 

Od początku miesiąca ks. Robert udaje się 

we wtorki do grupy dziecięco 

młodzieżowej „Tatry” a w czwartek do 

harcerzy na krótką modlitwę na początek 

spotkania. * W środy prowadzi Msze dla 

dzieci z okolicznościowym kazaniem, ja 

towarzyszę z grą na gitarze. * W środy o 

godz. 6:00 prowadzi zbiórki ministranckie. 

* Od 14 października w środy po Mszy św. 

ks. Robert prowadzi spotkania „karate” dla 

dzieci i młodzieży. * W soboty po porannej 

Mszy św. uczestniczy w próbach dzieci 

grających w zespole dziecięcym, a w 

szkole przygotowuje młodzież do 

bierzmowania. 

4.X – podczas Mszy o godz. 12:30, 

przyjęcie nowych członków Koła 

Różańcowego. Takie ślubowanie złożył 

również ks. Robert. Po Mszy św. w Sali 

parafialnej spotkanie Kół Różańcowych, 

którym posługuje ks. Robert. 

5.X – odwozimy księgi sakramentalne do 

sfilmowania w diecezji. 

6.X – ks. Klemens jest na 6 godzinnym 

szkoleniu nowych proboszczy w kurii 

Toronto. * Parafianin pomaga wyciąć 

uschłe drzewo po ostatniej mroźnej zimie, 

przy wejściu do biura. 

7.X – kolejne spotkanie z 

przedstawicielem „Share Life”, który 

przedstawia doroczną kampanię zbierania 

funduszy na potrzeby Archidiecezji. 

8.X – firma Romana Barciak pomaga w 

wymianie komputera i programach 

komputerowych w biurze. 

10.X – Firma p. Zbyszka Nycz, kontynuuje 

prace, nad układaniem kamieni na 

schodach wejściowych do plebanii. * 

Panie przygotowały dekorację w kościele 

na Thanksgiving. 

12-14.X – w poniedziałek przybyli 

szczególni goście ks. Generał Ryszard 

Głowacki SChr i ks. Prowincjał Paweł 

Bandurski SChr, którzy odbyli wizytację. 

We wtorek mieliśmy szczególną okazję 

spotkać się na plebanii na obiedzie wraz z 

lokalnym ks. biskupem Vincent Nguyen. 

13.X – miasto wycina drugie uschłe 

drzewo, przy drodze, przy wejściu do 

biura, które również uschło po mroźnej 

zimie ostatniego roku. * Podczas 

wieczornej Mszy św. ks. Generał poświęcił 

nowy Mszał i księgi liturgiczne, które dziś 

przyszły z Polski. Po Mszy św. w Betanii 

spotkanie Rady Duszpasterskiej z ks. 

Generałem i ks. Prowincjałem. 

15.X – II część napraw komputerów w 

biurze, przez firmę Romana Barciak. 

16.X – o godz. 9:00 Msza św. dla dzieci ze 

szkoły św. Jadwigi prowadzona przez ks. 

Roberta. * o godz. 1:00 pm ks. Klemens 

obecny był na poświęceniu ogrodu w 

szkole św. Jadwigi, wykonanego przez 



szkołę z funduszy miasta. * Ks. Robert 

udaje się do Scarborough na czuwanie za 

Polonię. * Dzisiaj trwały prace nad 

malowaniem płyt kamiennych schodów, 

prowadzonych na plebanię przez firmę p. 

Zbyszka Nycz. * Panie przygotowują 

dekorację w kościele na instalację 

proboszcza. 

17.X – zakończenie prac remontowych na 

dachu plebanii i kościoła przez Józefa 

Mąka, który od 3 tygodni łatał 

uszkodzenia. 

18.X – Odpust parafialny, podczas Mszy 

św. o godz. 12:30 oficjalna instalacja 

proboszcza ks. Klemensa Dąbrowskiego 

SChr przez JE ks. Bpa Vincent Nguyen. 

Koncelebrują ks. Robert Będziński, ks. 

Adam Bobola ze Scarborough, oraz gość z 

Polski ks. Jan Dolasiński proboszcz par. 

MB Królowej Aniołów z Białego Dunajca. 

Podczas Mszy św. jest szczególna 

reprezentacja, Rycerzy Kolumba, górali w 

strojach regionalnych, matek różańcowych 

i chóru. Ks. biskup oprowadził mnie po 7 

stacjach w kościele, zapoznając z misją 

proboszcza. Ponieważ uczestniczyłem w 

tym pierwszy raz, jest to prawdziwie 

podniosła liturgia. Po Mszy św. udaliśmy 

się do Sali parafialnej na mały 

poczęstunek, a księża zasiedli do obiadu z 

ks. biskupem na plebanii. 

20.X – na 4:00 pm, ks. Robert udaje się z 

posługą do sióstr Pasjonistek w 

Peterborough. 

22.X – sprawdzany jest system 

mikrofonowy w kościele, przez firmę 

„Grossi”, który ten system 15 lat temu 

(1999) montowała. Został wymieniony już 

jeden mikrofon zakupiony przez Mariusza 

Durczok. * Panowie Wacław Chomoncik, 

Jan Ciosk, Stanisław Lalak, naprawiają 

schody przed kościołem zabezpieczając 

uszkodzenia przed zimą. * Zakończenie 

prac przy dokładaniu barierek na schodach 

wejściowych na plebanię.  

 

 
* Dalsze naprawy przy systemie 

TV/komputerowym na plebanii i biurach. 

Naprawa instalacji sytemu kamer wokół 

kościoła. 

23.X – „Silowanie” schodów wejściowych 

na plebanię i sprzątanie terenu przy 

schodach przez firmę Zbyszka Nycz. * 

Przez cały dzień, panowie: Wacław 

Chomoncik, Jan Ciosk, Stanisław Lalak, 

kontynuują naprawę schodów przed 

kościołem. 

Liczenie parafian:  17/18     24/25 Oct. 

Sobota  5:00pm  82 93 

Niedziela 8:00am 86 103 

Niedziela 9:30am 71 66 



Niedziela 11:00am 257 284 

Niedziela 12:30pm 217 127 

   TOTAL: 713 673 

25.X – została wprowadzona możliwość 

zamówienia intencji za świecę i kwiaty 

przy ołtarzu. 

26.X – wymiana wzmacniacza w systemie 

nagłaśniającym w kościele przez firmę 

„Grossi”, oraz zakupiono nowy mikrofon 

przy ołtarzu, koszt naprawy wyniósł 

$2,000. Z pomocą ustawienia systemu 

nagłośniającego służy Michał 

Koźlakowski. * Po Mszy św. wieczornej 

spotkanie grupy przygotowującej Bazar. 

26/27.X - Panowie Wacław Chomoncik, 

Jan Ciosk, Stanisław Lalak, kontynuują 

naprawę schodów przed kościołem przez 

cały dzień. 

 

 
Schody przed kościołem 

 
 

 
27.X – przygotowanie listu z biletami na 

Bazar do parafian, wysyłamy 600 listów. * 

Późnym wieczorem Zbyszek Nycz 

naprawia drzwi na schodach przy kuchni, 

po upomnieniu z Fire Department. 



29.X – zmiana planów tel/Internetu/TV na 

bardziej operatywny i tańszy oraz dalsza 

naprawa systemu kamer przez Romana 

Barciak. * Parafianin Pan Roman Siciak 

odpowietrzył system grzewczy, w kościele 

i plebanii. * Odbiór naprawy drzwi przez 

przedstawicieli Fire Dep. * Wieczorem ks. 

Robert ma spotkanie z Zalatorkami Kół 

Różańcowych. 

30.X (pt) – Panowie Wacław Chomoncik, 

Jan Ciosk, Stanisław Lalak, kontynuują 

naprawę schodów przed kościołem. * 

Budowa „Reklamy” przed kościołem. * W 

kuchni sali weteranów od 11:00am, 26 pań 

przygotowuje pierogi na Bazar. 

31.X (sob) – zakończenie budowy reklamy 

przez firmę „White Pines Construction”, 

koszt $2,260.  

 

 

 
 

 
 

 



* Panie przygotowują dekorację w kościele 

na ur. Wszystkich Świętych, w Sali 

parafialnej z kolei trwają przygotowania 

do „Balu Wszystkich Świętych” dla dzieci, 

jaki będzie miał dziś miejsce po Mszy św. 

wieczornej o 5:00, przygotowany przez 

rodziców i pod opieką ks. Roberta. * W 

kościele Roman Siciak naprawia awarię 

systemu kaloryferów, który przeciekał. * 

P. Michał Koźlakowski pomaga ustawić 

mikrofony w kościele. * Na wieczornej 

Mszy św. występuje zespół dziecięcy. 

LISTOPAD 

1.XI (niedz.) – dodatkowa Msza św. o 2:00 

na cmentarzu Resurrection oraz 

błogosławimy groby na dwóch 

cmentarzach Resurection i Thornton. * W 

kościele o 7:00pm „wieczornica” w dniu 

Wszystkich Świętych oraz modlitwy za 

zmarłych które prowadził ks. Robert z 

pomocą zespołu młodzieżowego. 

2.XI (pon.) – Firma p. Zbyszka Nycz 

położyła „siler” na schodach 

prowadzących do biura. * Po wieczornej 

Mszy św. 25 osób pomaga składać bilety 

na loterię bazarową. 

3.XI (wt.) – P. Józef Puzio przygotowuje 

instalację elektryczną do reklamy przed 

krzyżem. * Wieczorem pierwsze spotkanie 

„Grupy Modlitewnej Biblijnej” z ks. 

Robertem (14 osób). 

4.XI (śr.) – P. Józef Puzio, kontynuacja 

prac przy instalacji elektrycznej do 

reklamy przed kościołem. * Cały dzień 

panowie Wacław Chomoncik i Stanisław 

Lalak, kontynuują naprawę schodów przed 

kościołem – malowanie betonem. * Firma 

Zbyszka Nycz wykańcza naprawę 

schodów do plebanii i malowanie barierek. 

5.XI (czw.) – P. Józef Puzio, zakończył 

instalację elektryczną do reklamy. * Pan 

Wacław Chomoncik, kontynuują naprawę 

schodów przed kościołem – wykańczanie 

asfaltem wejścia przed kościołem. * Firma 

Zbyszka Nycz maluje barierki przy 

schodach wejściowych na plebanię. 

6.XI – Od piątku do niedzieli ks. Robert z 

grupą 8 ministrantów udaje się do Chicago 

na doroczne spotkanie ministranckie. 

7.XI – 6 panów pomaga w porządkowaniu 

placu przy kościele i plebanii. * Po Mszy 

wieczornej Akademia z okazji rocznicy 

Niepodległości Polski przygotowana przez 

dzieci i młodzież ze szkoły, harcerze i 

najmłodszą grupę „Tatry”. 

8.XI – na Mszy św. o godz. 11:00 

posługuje parafianin kleryk 2 roku 

Jezuitów w Toronto, Artur Suski. * Na 

Mszy o 12:30 obecne są poczty 

sztandarowe, modlimy się w intencji 

naszej Ojczyzny w 97 rocznicę 

Niepodległości. * O godz. 2:00pm jestem 

na spotkaniu w domu weteranów na 

„Charter Night”, przygotowanych przez 

weteranów, na uroczystym obiedzie 

obecny był mer miasta Oshawa. 

9/10.XI – 4 parafian naprawia schody do 

„Betanii” i oczyszczają obejście kościoła. 

11.XI – 3 panie oczyszczają piec kuchenny 

w Sali parafialnej.  

12.XI (czw.) – 12 osób w kuchni 

przygotowuje bigos na niedzielną 

kawiarenkę. 

15.XI – Po Mszy św. o 12:30 harcerze 

przygotowali obiad „Bigos” z harcerskim 

programem. 

16.XI – po miesiącu zmagań zmieniamy 

system telefonów na „Rogers”, 

wzmacniając Internet 10-krotnie. * 



Panowie Wacław Chomoncik i Jan Ciosk 

wykonują prace przy schodach do Betanii. 

* Firma Zbyszka Nycz wykańcza schody 

do biura. * Wieczorem w kuchni sali 11 

pań przygotowuje na wyprzedaż pierogi, 

dla młodzieży wyjeżdżającej w lipcu do 

Polski na WYD – światowe dni młodzieży 

w Krakowie. 

17.XI (wt) – parafianin podarował nowy 

„Snowblower”. * Firma Romana Barciak 

podłącza nowy system telefoniczny w 

biurze parafialnym. * 3 panie porządkują 

sprawy bazarowe w bibliotece. 

19.XI (czw) – jesteśmy na spotkaniu 

dekanalnym w Port Perry. 

22.XI (niedz) – Ur. Chrystusa Króla 

podczas Mszy św. o 12:30 jest odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich jubilatów od 5 do 

65 lat. Po Mszy św. poczęstunek Jubilatów 

w kawiarence, która tej niedzieli 

prowadzona jest przez rodziców 

ministrantów. * Parafianie pamiętają 

również o imieninach proboszcza. * Po 

południu ks. Robert udaje się do Chicago 

na dni skupienia dla wikariuszy i będzie 

nieobecny do piątku 27.XI. * Dzisiaj w 

południe spadł pierwszy śnieg. 

23.XI (pon) – po wieczornej Mszy św. 

spotkanie dla kolektorów w kościele, oraz 

spotkanie bazarowe w sali parafialnej. 

24.XI (wt) – wieczorem panowie: Józef 

Puzio, Stanisław Lekarczyk, Piotr 

Marcinkiewicz i Leszek Rzeźniczek, 

zmieniają żarówki w kościele. 

25.XI (śr) – grupa 10 panów wieczorem 

pomaga ustawić stoiska na bazar w sali 

parafialnej. 

26.XI (czw) – od rana w sali parafialnej 

przygotowania stoisk do bazaru. * Pan 

Stanisław Giedrojć zakończył naprawę 10 

krzeseł w jadalni plebanii, koszt $250. 

27.XI (pt) – grupa 20 pań w godzinach 

porannych przygotowuje gołąbki na 

jutrzejszy bazar. * Pan Roman Mucha 

naprawia usterki hydrauliczne w kościele, 

Betanii i plebanii.  

28.XI (sob) – Bazar, wiele osób 

zaangażowanych w przeprowadzenie 

bazaru. * W południe 4 siostry Pasjonistki 

korzystają z sakramentu spowiedzi. * 

Wieczorem ks. Robert obecny na przyjęciu 

organizowanym przez Rycerzy Kolumba. 

29.XI (niedz) – po południu ks. Robert z 

rodzicami ministrantów organizują dla 

ministrantów i młodzieży ognisko przy sali 

weteranów. 

30.XI (pon) – o 8:00 PM spotkanie 

kolektorów prowadzi ks. Klemens. 

GRUDZIEŃ 

1.XII (wt) – ks. Klemens wieczorem służy 

z pomocą w spowiedzi w St. Leo the Great. 

3.XII (czw) – Firma Romana Barciak 

wymienia kopiarkę komputera w 

pierwszym biurze. * Firma Zbigniewa 

Nycz wykańcza schody do biura, 

dodatkowy schodek. 

4.XII (pt) – panowie Wacław Chomoncik i 

Jan Król, wykańczają schody do Betanii. 

5.XII (sob) – po wieczornej Mszy św. 

Potlock dinner przygotowany przez zespół 

Tatry.  

6.XII (niedz) – na Mszy św. o godz. 11:00 

nawiedził nas św. Mikołaj, który po Mszy 

św. rozdał prezenty dla dzieci w Sali 

parafialnej (60 paczek). 

8.XII (wt) – uroczyście obchodzimy 

rozpoczęcie Roku Miłosierdzia. * Do 

południa spowiadamy młodzież ze szkoły 



św. Jadwigi. * Wieczorem godzinna 

adoracja NS i okazja do spowiedzi. 

9.XII (śr) – na wieczornej Mszy św. z 

dziećmi koncelebruje ks. Krzysztof Janicki 

SChr, który przybył z Chicago. 

11.XII (pt) – W Sali parafialnej obiad dla 

dzieci szkoły św. Jadwigi a następnie Ks. 

Robert celebrował Msze św. szkolną. Św. 

Mikołaj nie zapomniał o prezentach dla 

dzieci i dla nas. 

12.XII (sob) – 10 osób pomaga w 

czyszczeniu kościoła i naprawie ławek. 

13.XII (niedz) – o 1:45 w Sali parafialnej 

dzieci i młodzież z polskiej szkoły 

wystawiła przecudne „Jasełka” pod egidą 

polskiej szkoły p.w. św. Jadwigi. 

15.XII (wt) – ks. Robert udaje się do 

Peterborough w posłudze spowiedzi u 

sióstr Pasjonistek. * Wieczorem ja udaje 

się do szkoły średniej j. pol. Na spotkanie 

opłatkowe. * Cały wieczór Panie: Barbara 

Giedrojć, Barbara Kardasz, Anna Jadach i 

Joanna Matuszak sprzątały kuchnię w Sali 

parafialnej przed jutrzejszą inspekcją 

kuchni. 

16.XII (śr) – Inspekcja kuchni parafialnej 

przyjęta pozytywnie, taka Inspekcja będzie 

dokonywana, co pół roku. * W tym 

tygodniu wieczorami inwentaryzacja 

biblioteki parafialnej. 

17.XII (czw) – kolejne spotkanie RD. 

19.XII (sob) – do południa ks. Robert służy 

w Scarborough przy spowiedzi. * 

Wycinane są dwa świerki między plebanią 

a Betanią. 

 

 

 
20.XII – w ten weekend parafianka Szantal 

Prymka-Radkiewicz promuje swoją płytę 

CD z Bolesławca k./ Wrocławia 

„Oratorium do NMP”. * Po południu 



jesteśmy obecni na opłatku u ks. Bpa. 

Vincent Nguyen. 

22.XII (wt) – wiele osób pomaga w 

dekoracji świątecznej kościoła: choinki, 

żłóbek. 

 
Od 23.XII do 2.I. 2016 pomaga w posłudze 

świątecznej Prokurator Generalny ks. 

Mateusz Gardziński, który przebywał w 

rodzinnym domu. 

24.XII – na wigilię jesteśmy zaproszeni do 

sąsiada P. Kruczek. 

27.XII (niedz) – o godz. 12:30, 

koncelebruje z nami ks. Tadeusz Pożuczek 

z parafii Chrystusa Króla. * Ks. Robert 

wieczorem przygotował Opłatek dla 

młodzieży. * Na 4 dni udaję się na 

spotkanie braterskie do Pompano Beach. 

28.XII (pon) – pierwszy większy opad 

śniegu i środek kościoła został zalany. 

29.XII (wt) – Ks. Robert przygotował 

Opłatek dla ministrantów i ich rodziców. 


