
KRONIKA OSHAWA 2016 

STYCZEŃ 

4.I (pon) – Obecni jesteśmy w Mississauga 

w parafii św. Maksymiliana, na obiedzie 

Konferencji Polskich Księży na 

Wschodnią Kanadę. Honorowymi gośćmi 

byli Ks. Kard. Thomas Collins oraz Bp. 

Matthew Ustrzycki. 

5.I (wt) – na miejscu posługa spowiedzi dla 

4 Sióstr Pasjonistek. 

7.I (czw) – na zbliżające się 40 urodziny 

ks. Roberta przybyli współbracia: ks. Jan 

Michalski, ks. Stanisław Kuczaik, ks. 

Andrzej Maślejak, ks. Tomasz Dzida, na 

uroczysty obiad. 

8.I (pt) – do południa posługujemy 

chorym. * Zostały naprawione drzwi 

wejściowe do Sali parafialnej. * 

Wieczorem ks. Robert ma spotkanie z 

młodzieżą, która przygotowła urodzinowe 

spotkanie w Betanii. * Panie z Koła 

Różańcowego służą w przygotowaniu 

stołów na opłatek parafialny. 

9.I (sob) – Dziś 40 urodziny ks. Roberta, 

po porannej Mszy parafianie i dzieci nie 

zapomniały o życzeniach. * Cały dzień 

przygotowania w kuchni i na sali do 

opłatka parafialnego. * Roman Siciak 

wymienia czujnik ogrzewania w kościele.  

10.I (niedz) – po Mszy św. o godz. 12:30 

w Sali parafialnej Opłatek Parafialny dla 

160 osób, ubarwiony występami dzieci, 

młodzieży i wspólnym śpiewem kolęd. * 

Ks. Robert udaje się na cztery dni do Las 

Vegas. 

14.I (czw) – do południa obecny jestem na 

spotkaniu dekanalnym w S.t Isaac, 

Pickering. 

16.I (sob) – po Mszy św. wieczornej 

pierwsze spotkanie „polskich inżynierów”, 

przybyło 9 panów. Omawiamy sprawy 

planów napraw przy kościele na najbliższą 

przyszłość. 

17.I (niedz) – na Mszy o godz. 11:00, 

przygrywa zespół góralski „Harnasie” z 

Mississauga. * Podajemy w biuletynie 

wysokość ofiar złożonych na akcję 

Archidiecezji „Family od Faith”. Na $270 

tys., jakie mieliśmy zebrać, na dziś mamy 

zadeklarowane prawie $288 tys. 

18.I (pon) – 7:00 PM ks. Robert obecny 

jest na Mszy św. Jubileuszu 200-lecia 

pracy księży Oblatów w Mississauga, w 

parafii św. Maksymiliana Kolbe, której 

przewodniczył Kardynał Thomas Collins, 

Arcybiskup Toronto. * Od godz. 6:00 PM 

10 pań przygotowuje w kuchni Sali gołąbki 

na wyprzedaż dla młodzieży 

wyjeżdżającej na WYD. 

19.I (wt) – Pan Jan Ciosk pomaga w 

reperacji stołów na Sali. * P. Wojciech 

Łabędź kończy prace przy renowacji 

podłogi salki, kładzenie lakieru, koszt 

$1,300. * Na godz. 4:00 PM udaję się z 

posługą spowiedzi do Sióstr Pasjonistek do 

Peterborough. 

20.I (śr) – udajemy się razem z ks. 

Robertem na uroczysty „złoty” obiad 

urodzinowy ks. Adama Boboli do Toronto. 

21.I (czw) – jestem obecny na Bankiecie 

200-lecia pracy ks. Oblatów w Kanadzie. 

Ponad 850 osób uczciło ten szczególny 

moment dziękczynienia przez księży 

Oblatów. 

23.I (sob) – wieczorem razem z ks. 

Robertem jesteśmy obecni w klubie 

weteranów na zabawie organizowanej 

przez zespół Tatry. * Na dwa dni zatrzymał 

się u nas ks. Mirosław Stępień, SChr., 

który przybył z Chicago. 



24.I (niedz) – Z ks. Mirosławem jedziemy 

na uroczystą Mszę jubilata ks. Adama 

Boboli. SChr., po Mszy św. obecni 

jesteśmy na przyjęciu opłatkowym, 

połączonym z urodzinami, na który 

przybył również ks. Robert. * Po Mszy św. 

o 12:30 w Sali parafialnej kolejne 

spotkanie Matek Różańcowych, obecnych 

jest 40 osób, które poprowadził ks. Robert.  

25.I (pon) – na kilka dni przybył do nas 

poprzedni proboszcz ks. Stanisław Rakiej 

z Pompano Beach. 

LUTY 

1.II (pon) – 8 pań przygotowuje w kuchni 

Sali posiłek na wyprzedaż, jaka będzie 

miała miejsce 27 lutego. * Po wieczornej 

Mszy św. drugie spotkanie kolektorów, na 

które przyszło 9 osób. 

6.II (sob) – z ks. Robertem jesteśmy obecni 

w Sali Weteranów im. Sikorskiego na 

wybór „Mis Polonii” 2016. * Na ten 

weekend przygotowane są listy rozliczeń 

dla parafian do IncomTax. 

8.II (pon) – rozpoczynają się prace 

wymiany kluczy w ponad 56 drzwiach 

pomieszczeń plebanii, kościoła, Sali i 

Betanii, koszt wyniesie $8,333. 

10.II – środa popielcowa rozpoczyna Mszę 

dla dzieci szkolnych ze św. Jadwigi. * W 

wielkim Poście w środy o 6:30 Droga 

Krzyżowa dla dzieci, w piątki o 6:30 

parafialna a w niedzielę o 4:00 PM 

śpiewane Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym. 

11.II (czw) – 43 osoby skorzystały z 

sakramentu namaszczenia chorych, 

podczas Mszy o godz. 11:00, po Mszy w 

Sali parafialnej panie z Koła Różańcowego 

przygotowały kawę i ciasto. 

12.II (pt) – P. Stanisław Giedrojć przyniósł 

wykonaną obudowę obrazu MB 

Częstochowskiej, która będzie 

pielgrzymowała po naszej parafii. * Dziś 

kontynuacja prac nad kluczami w drzwiach 

Sali parafialnej i Betanii. * Wieczorem 

pierwsza parafialna Droga Krzyżowa. 

14.II (niedz) – w ten weekend do biuletynu 

dane jest roczne rozliczenie finansowe dla 

parafian. 

15.II (pon) – ks. Robert udaje się do Port 

Perry na spotkanie „Family Day” 

skorzystało z zabawy ponad 40 osób. 

18.II (czw) – dziś zakończenie prac nad 

projektem wymiany kluczy. * Kolejne 

spotkanie Rady Finansowej. 

20.II (sob) – w sobotni wieczór został 

rozegrany turniej pingpongowy 

przygotowany przez ks. Roberta dla 

młodzieży, wzięło w nim udział 8 osób. 

21.II (niedz) – dziś zmarł mój tato śp. 

Łucjan. * Po południu ks. Robert razem z 

Ks. Tomaszem Dzida udaje się do 

Baltimore po obraz Ikony MB 

Częstochowskiej, z którym przyjadą we 

wtorek wieczór. 

23.II (wt) – wieczorem panie przygotowują 

dekoracje do adoracji obrazu Ikony. 

24.II (śr) – o godz. 6:00 PM powitanie 

obrazu MB Częstochowskiej, który 

zostanie w naszym kościele przez 2 

tygodnie. Ikona obrazu peregrynuje po 

parafiach naszej Prowincji, gdzie 

posługujemy Polonii. Ikony małe zostały 

rozdane dla każdej parafii, aby mógł obraz 

ten wędrować do każdej z rodzin naszych 

wspólnot polonijnych, w roku 1050 Chrztu 

Polski. 



 
* Wieczorem również spotkanie rodziców 

młodzieży przygotowujących się na 

wyjazd do Polski na WYD.  

25.II (czw) – udaję się do Polski na 

pogrzeb taty, wrócę 10 marca. 

 
26.II (niedz) całodzienne nawiedzenie 

obrazu MB Częstochowskiej i wpisy 

rodzin do księgi peregrynacji. To 

szczególna księga zachowana w archiwum 

Parafii, w której przed 50 lat wpisał się Ks. 

Kard. Karol Wojtyła, kiedy nawiedził 

nasza parafię. * Podczas wyjazdu na 

pogrzeb obowiązki przejął ks. Robert. 

MARZEC 

1.III (wt) – spotkanie matek „Żywego 

Różańca” poprowadził ks. Robert. 

10.III (czw) – ks. Robert obecny jest w 

kanadyjskiej szkole służąc pomocą w 

spowiedzi. 

11.III (pt) – dodatkowa droga krzyżowa 

dla dzieci ze szkoły St. Hedwig po ang. 

12/13.III – Teatr „Votum” przygotował w 

kościele teatralną Drogę Krzyżową – p.t. 

„zdejmowanie masek”. 

14-18.III – półkolonie na „March Break”, 

codziennie korzystało 40 dzieci. Ks. 

Robert wraz z rodzicami dzieci 

przygotował codziennie atrakcje, gry, 

zabawy i modlitwę dla dzieci. 

14.III – kolejne spotkanie kolektorów. 

15.III – udaję się do sióstr do Peterborough 

z posługą spowiedzi. 

18-22.III – rekolekcje wielkopostne 

przeprowadził ks. Zbigniew Kubacki SJ. 

22.III (wt) – ks. Robert udaje się do katedry 

na Mszę Krzyżma. * Wieczorem grupa 

parafian buduje Grób Pański. 



 
23.III (śr) – wieczorem służę w spowiedzi 

w Mississauga (33 księży spowiada przez 

3 godziny). 

24.III (W.Czw) – ks. Klemens prowadzi 

wieczorną liturgię z obrzędem umycia nóg 

12 Apostołom. * Okazja do spowiedzi do 

10 PM * Przez okres świąteczny (24-

28.III) obecny jest ks. Mateusz Gardziński 

SChr., który przybył do nas z Watykanu. 

25.III (W.Pt) – Drogę Krzyżową o 3:00 

PM i wieczorną liturgię adoracji krzyża 

prowadzi ks. Robert. 

26.III (W.Sob) – od 10am-4pm co godzinę 

święcenie pokarmów w Sali parafialnej na 

zmianę z ks. Robertem a Ks. Mateusz służy 

w kościele, w konfesjonale. Jak zwykle co 

godzinę pełna sala parafian i gości. 

 
* Wieczorną Liturgię światła prowadzi ks. 

Mateusz, który również podczas 

niedzielnych Mszy wygłosi kazanie, a po 

ostatniej Mszy udzieli sakramentu chrztu 

św. swojej bratanicy. 

29.III (wt) – ks. Klemens jest obecny w 

Toronto na dorocznym spotkaniu 

roboczym „Funduszu Millenium” komisji 

rewizyjnej, której zostałem wybrany 

przewodniczącym. 

30.III (śr) – dodatkowa Msza dla dzieci 

szkolnych St. Hedwig, którą prowadzi ks. 

Robert. Mamy okazję przekazać fundusze 

zbierane podczas W. Postu na ubogie 

dzieci. 

31.III (czw) – jesteśmy obecni na 

dorocznej Konferencji Polskich Księży w 

Mississauga (54 księży), której 

prelegentem był ks. Kard. Zenon 

Grocholewski z Watykanu. * Na 

zakończenie zostałem wybrany na wice-

przewodniczącego Konferencji, na 2 lata. 

 



 
KWIECIEŃ 

2.IV (wt) – udaję się z pielgrzymką do 

Wilna (Kaszuby), z naszej parafii jedzie 

cały autobus, na świętowanie Bożego 

Miłosierdzia. Uroczystościom w Wilnie 

przewodniczy ks. Kard Zenon 

Grocholewski, obecnych jest 24 księży.  

 

 
 

 
 

* W Betanii wysiadł piec grzewczy, 

sytuacja trudna, jest nawrót zimy, opady 

śniegu i mróz. 

3.IV (niedz) – w niedzielę Bożego 

Miłosierdzia 15 osób z naszej parafii po 

miesięcznym przygotowaniu na 

katechezach, prowadzonych przez ks. 

Roberta, składa uroczystą przysięgę 

zawierzenia Maryi. * O godz. 3 PM 

godzinę Bożego Miłosierdzia poprowadził 

ks. Robert. 

4-8.IV (pon) - po porannej Mszy św. 

udajemy się z ks. Robertem do Detroit na 

doroczne rekolekcje kapłańskie. 

9.IV (sob) – parafianie wycinają drzewo 

między plebanią a Betanią.  

 

 
* Po wieczornej Mszy św. spotkanie Rady 

Duszpasterskiej, a następnie spotkanie 

polskich inżynierów. 

10.IV(niedz) – po Mszy św. o godz. 12:30 

obiad „święcone”, przygotowany przez 

parafian. 



11.IV (pon) – po wieczornej Mszy św. w 

salce spotkanie KPK z organizacjami 

polonijnymi. 

12.IV (wt) – od 5:00 PM rozbieranie Grobu 

Pańskiego. 

17.IV (niedz) – podczas Mszy św. 

niedzielnych ponad 50 osób przystąpiło do 

„Duchowej adopcji dziecka poczętego”. 

21.IV (czw) – jesteśmy na kolejnym 

spotkaniu dekanalnym. 

23.IV (sob) – jestem obecny na dorocznym 

spotkaniu Funduszu Millenium.  

 
* Po wieczornej Mszy św. jest spotkanie 

Pań pracujących w kuchni parafialnej, 

które planują usprawnienie kuchni. 

24.IV (niedz) – na Mszy o godz. 9:30 grupa 

angielska dzieci przystępuje do I Kom. Św.  

 
* O 2:00 PM delegacja parafian spotyka się 

w parku Chopina przy pomniku 1000-

lecia. To okazja do refleksji i odnowienia 

pamięci w 1050 rocznicę Chrztu Polski. 

29-30.IV – Ks. Robert wyjeżdża z grupą 

pielgrzymkową do Montrealu.  

MAJ 

1.V (niedz) – Uroczystości 3-majowe 

podczas Mszy św. o godz. 12:30 w 

kościele razem z pocztami sztandarowymi 

a następnie w Sali parafialnej dzieci i 

młodzież uświetnili Akademię. * W 

miesiącu maju rano odczytanie a 

wieczorem śpiew Litanii do NMP. 

5.V (czw) – ostatnia przed wakacjami 

Rada Finansowa. 

6.V – Pan Władek podcina krzaki przy 

Betanii i plebanii. 

7.V (sob) – po wieczornej Mszy św. 

ostatnia przed wakacjami Rada 

Duszpasterska. 

8.V (niedz) – Na zakończenie Mszy św. 

rozdajemy symboliczne kwiatki dla Matki 

w dniu ich święta, po ostatniej Mszy 

Akademia z okazji Dnia Matki w Sali 

parafialnej, przygotowaną przez dzieci i 

młodzież. 

9.V (pon) – udaje się z grupą 16 osobową 

z naszej parafii na spotkanie z prezydentem 

Andrzejem Dudą do Mississauga. Jest 

podniosła okazja przywitania Polskiego 

Prezydenta na Kanadyjskiej Ziemi. 

 



 
12/13 (czw/pt) – Ks. Robert z ks. 

Tomaszem udają się do Ottawy na marsz 

„March of Live”. * Wieczorem kolejne 

spotkanie Inżynierów. 

14.V (sob) – wieczorem pod egidą ks. 

Roberta majówka i zabawa w klubie 

Sikorskiego dla młodzieży, 30 osób wzięło 

udział w tej zabawie. 

16.V (pon) – dwie młode osoby z kościoła 

grekokatolickiego z Białorusi po Mszy św. 

sprzedawało dewocjonalia. * Po Mszy św. 

ostatnie przed wakacjami spotkanie 

kolektorów. 

17.V (wt) – Ks. Klemens jest obecny w 

Sali Sikorskiego na zakończenie szkoły 

im. Norwida, rozdanie świadectw i nagród. 

19.V (czw) – Zakończenie sprzątania przy 

usuwaniu żywopłotu na podwórku 

plebanii. * Wieczorem grupa inżynierów 

zaprosiła pierwszego kontraktora do 

wyceny (podkopy pod odwodnienie). 

21.V (sob) – próba generalna i I spowiedź 

dla dzieci I komunijnych. 

22.V (niedz) – 13 dzieci przystąpiło do I 

Komunii św. po polsku, podczas Mszy o 

godz. 12:30. Dzieci przez trzy kolejne dni 

wieczorem uczestniczą w strojach w 

Białym Tygodniu, otrzymują różańce, 

książeczki, dyplomy i jest „pasowanie na 

rycerzy Jezusa”. 

 

 

 

 
24.V (wt) – spotkanie z prezesem 

Andrzejem Pitek z Credit Union na temat 

możliwości wynajmu przez nich Betanii. 



27.V (pt) – przybył do nas ks. Prowincjał 

Paweł Bandurski SChr., który przybył na 

uroczystości Jubileuszu ks. Mateusza 

Gardzińskiego, SChr. Ks. Prowincjał 

zatrzyma się u nas do niedzieli. 

28.V (sob) – Malowanie płotu na 

podwórku plebanii przez Zbigniewa 

Kruczek i Edwarda Kowalczyk. * 

Jubileusz rozpoczynamy uroczystym 

obiadem na plebanii o godz. 2:00 PM. * 

Wieczorna Msza św. jest Mszą 

Jubileuszową 10-lecia ks. Mateusza 

Gardzińskiego SChr., który przybył z 

Rzymu. Liturgię w dwóch językach 

celebrował ks. Mateusz, homilę wygłosił 

ks. Jan Michalski SChr. z Guelph, obecny 

był ks. Prowincjał Paweł Bandurski SChr.  

 
 

 
* Po Mszy św. udaliśmy się do Sali 

parafialnej, gdzie ks. Mateusz przyjmował 

życzenia od parafian i przyjaciół. * Ks. 

Robert po Mszy św. udał się na spotkanie 

„Charter Night Gala” Rycerzy Kolumba. 

29.V (niedz) – przy pięknej pogodzie 

odbyła się procesja Bożego Ciała do 4 

ołtarzy przybranych przez poszczególne 

grupy parafialne, którą poprowadził ks. 

Mateusz Gardziński. Ja wraz z Ks. 

Robertem służyliśmy, aby procesja odbyła 

się okazale. 

CZERWIEC 

3.VI (pt) – pierwszy piątek miesiąca 

wieczorem okazja do spowiedzi dla 

młodzieży bierzmowanej, Po Mszy św. 

próba generalna. 

4.VI (sob) – zakończenie szkoły im św. 

Jadwigi zostało rozpoczęte Mszą św. w 

kościele, następnie Apelem z rozdaniem 

świadectw w szkole a o godz. 11 w Sali 

parafialnej dla najstarszej grupy i gości 

spotkanie przy stole. 

5.VI (niedz) – na Mszach św. słowo Boże 

głosi JE ks. bp. Stanisław Stefanek, który 

podczas Mszy św. o godz. 12:30 udzielił 

sakramentu bierzmowania dla 14 

młodzieży z naszej parafii. Po Mszy św. 

zostało przygotowane przez rodziców 

bierzmowanych przyjęcie obiadowe w Sali 

parafialnej.  

 

 



 

 
 

 

 
* Razem z ks. biskupem udajemy się do 

Missassauga na nadanie krzyży dla 

młodzieży udających się na ŚDM do 

Krakowa, obecnych było ponad 400 osób 

w tym i grupa z naszej parafii. Ks. Bp 

Stefanek celebrował Mszę św. a ks. bp. 

Mateusz Ustrzycki wygłosił płomienne 

Słowo Boże do młodzieży. * Ks. bp 

Stefanek zatrzyma się u nas do wtorku, 

kiedy odleci do Polski. 

6.VI (pon) – spotkanie KPK w salce 

omawiany jest program roczny dla 

Organizacji Polonijnych na cały rok. 

9.VI (czw) – W południe prezes Credit 

Union Andrzej Pitek z grupą roboczą 

sprawdzają pomieszczenia Betanii na 

możliwość przeniesienia Credit Union z 

centrum Oshawy, ostateczna decyzja ma 

być podjęta 21 czerwca. * Wieczorem 

kolejne spotkanie Inżynierów. 

12.VI (niedz) – na Mszach św. obecne są 

siostry Klawerianki, które przedstawiają 

swoją misje pracy. * W Sali na Olive Ave., 

jest możliwość wspólnego oglądania 

transmisji pierwszego meczu na 

mistrzostwach we Francji. * O godz. 3 PM 

ks. Robert zaprosił ministrantów na 

spotkanie przy Sali Sikorskiego na grze w 

piłkę nożną. * Dziś wieczorem udaje się do 

Polski na urlop, powrócę 15 lipca. * Do ks. 

Roberta przybywają na czas wakacji jego 

rodzice, którzy pozostają do 17 sierpnia. 

LIPIEC 

11-19.VII – obecny jest ks. Mateusz 

Gardziński, który pomaga w posłudze. 

17.VII (niedz) – dodatkowa Msza św. 

poprowadzona przez ks. Mateusza, który 

udziela I Komunii św. parafianinowi i 

bratankowi. * Odlot ks. Roberta, który 

wraz z 21 osobową grupą wylatuje do 

Polski na ŚDM do Krakowa a następnie 

pozostanie na wakacjach do końca 

sierpnia. 



25.VII (pon) – o 10:00 am spotkanie z 

przedstawicielami Credit Union, na temat 

możliwości przeprowadzki do Betanii. 

26.VII – przez kolejne dni Stanisław Lalak, 

wykańcza naprawę schodów przy wejściu 

do kościoła. 

SIERPIEŃ 

2.VIII (wt) – archidiecezja wysłała 

inżyniera p. Nelson, który przygotuje 

sprawozdanie o stanie budynków 

kościelnych – ewaluacja, obecny jest 

również p. Les Jagoda. 

3.VIII (śr) – po wieczornej Mszy św. 

spotkanie połączone RD i RF, na którym 

informuje o ostatecznej podjętej decyzji 

zagospodarowania Betanii przez „Credit 

Union”, która pragnie przenieść swoją 

siedzibę do Betanii. 

7.VIII (niedz) – Msza św. na zewnątrz w 

dzień żołnierza za zm. Weteranów, przy 

domu weterańskim, którą koncelebruję z 

ks. Józefem Machaj, który również 

wygłosił homilię w j. ang. Po Mszy św. 

jesteśmy zaproszeni do Sali na obiad z 

zaproszonymi gośćmi. 

9.VIII – udaje się do Sióstr Pasjonistek w 

Peterborough. 

11.VIII – (czw) Malowanie płotu przy 

plebanii i okien Betanii * O godz. 8:00PM 

odbyło się kolejne spotkanie inżynierów. 

Podjęta została decyzja wysłania do 

diecezji, jednej z czterech propozycji - 

decyzji rozpoczęcia prac przy 

odwadnianiu Sali parafialnej i kuchni Sali. 

Obecni inżynierowie: Jacek Sochacki, 

Filip Aleksanderek, Les Jagoda oraz 

członkowie RF: Maria Górska i Jan 

Rzeszut. Wybrana została firma 

ABROMA, koszt przybliżony $50 tys+ 

12.VIII (pt) – w ciągu dnia czyszczenie 

rynien na plebanii i Betanii. 

16-31 sierpnia podczas mojej obecności na 

rekolekcjach kapłańskich z naszej 

prowincji w Ziemi Świętej, zastępstwo 

pełni ks. Józef Machaj, który pracuje w 

diecezji Kingston. 

31.VIII – z wakacji wraca ks. Robert, który 

przejmie obowiązki do mojego powrotu z 

Ziemi Świętej. * Przez dwa tygodnie 

obecny jest ks. Mateusz Gardziński, SChr., 

który poprosił wspólnotę o pomoc 

materialną dla dzieci chore w szpitalu w 

Rzymie, zebranych zostało, ponad $4,000, 

które ks. Mateusz osobiście przekazał 

szpitalowi w Rzymie. 

WRZESIEŃ 

9.IX – ks. Klemens wraca z pielgrzymki do 

Ziemi Świętej. 

 
(kościół przy wieczerniku) 

 



10.IX – Razem z ks. Mateuszem 

Gardzińskim, jesteśmy w Scarborough 

obecni na Mszy żałobnej ku czci śp. ks. 

Tomasza Dzida, który zasłabł podczas 

pielgrzymki do Ziemi Świętej w Jordanii w 

Ammanie a zmarł 5 września. Jako 

uczestnik pielgrzymki wygłosiłem homilię 

do licznie zebranych w kościele. 

 
11.IX – ks. Mateusz służy pomocą w 

niedzielnej posłudze. Odlatuje do Rzymu 

w poniedziałek 11 września. 

15.IX – o godz. 7:00 pm, spotkanie 

organizacyjne z nauczycielkami z polskiej 

szkoły. * O godz. 8:00 pm, spotkanie 

robocze z Inżynierami, gdzie dopinamy 

sprawy podjęcia ostatecznej decyzji 

rozpoczęcia prac odwadniania, dostaliśmy 

bowiem 17 sierpnia, pozytywną 

odpowiedź z diecezji i zgodę na 

rozpoczęcie prac, których koszt może 

wynieść około $67,738. 

17/18.IX – występ p. Violi Brzezińskiej na 

2 koncertach i podczas każdej Mszy św. 

niedzielnej. Nagłośnienie przygotował p. 

Michał Koźlakowski. 

 
17-22.IX – ks. Robert służy z pomocą w 

Scarborough, gdyż proboszcz ks. Adam 

Bobola wyleciał na pogrzeb ks. Tomasza 

Dzida do Polski. 

24.IX – służymy siostrom pasjonistkom w 

spowiedzi, które przyjechały w sobotnie 

południe do naszego kościoła. 

26.IX-1.X – ks. Robert udaje się do 

Phoenix, na spotkanie wikariuszy. 

29.IX – pierwsze po wakacjach spotkanie 

RF. 

PAŹDZIERNIK 

1.X – po sobotniej wieczornej Mszy św. 

pierwsze po wakacjach spotkanie RD. 

Szczególny temat to przygotowanie do 

odpustu parafialnego i rozpoczęcie prac 

odwadniania Sali i kuchni parafialnej. 

2.X (niedz) – przy klubie Sikorskiego 

odbył się piknik dla dzieci i młodzieży. 



3.X (pon) – pierwsze spotkanie po 

wakacjach kolektorów, wybrano nowego 

przewodniczącego, którym został 

Stanisław Michalski. 

 
(Kolektorzy ) 

 
4.X (wt) – wraz z ks. Robertem udajemy 

się na dzień skupienia dla księży do 

Chatham. 

7-9.X – ks. Robert prowadzi rekolekcje dla 

„Oazy Rodzin” ze Scarborough w 

okolicach Guelph. 

11.X (wt) – udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

12.X (śr) – ostateczne spotkanie 

przygotowawcze do przenosin Credit 

Union, obecni, Józef Puzio, Maria Górska, 

Andrzej Pitek CO oraz Piotr Dejnicki. 

16.X (niedz) – Odpust parafialny, po 

południu odbył się w Sali parafialnej obiad 

Parafialny dla 120 osób, przygotowany 

przez Rycerzy Kolumba nowo powstałej w 

ostatnim czasie i zawiązanej przy naszej 

parafii. 

18.X (pon) – ponad 20 osób pomaga w 

oczyszczaniu kuchni i Sali do rozpoczęcia 

prac, jakie zaczną się za tydzień. 

19.X (śr) – podpisuję kontrakt na 

wykonanie prac przy odwadnianiu Sali i 

kuchni parafialnej koszt przybliżony 

$67,000. * Awaria starego bojlera w Sali 

parafialnej, potrzeba dołożenia kosztów do 

jego wymiany. * Na jeden dzień zatrzymał 

się u nas ks. Jan Michalski z Guelph.  

20.X (czw) – w Betanii kontynuujemy 

prace przy adaptacji przenosin dla Credit 

Union. 

 
(pomieszczenie byłej kaplicy) 

 



 
 

 
21-23.X (pt) – ks. Robert z 12 

ministrantami udaje się na 3-dniowy 

wyjazd do Montrealu. 

 
26.X (śr) – Rozpoczynają się wykopy w 

części kuchennej Sali parafialnej.  

 
(zrywanie kafelek przy piecach) 

 
(wilgoć w spiżarni) 

 



 
(znaki przewodów pod podłogą) 

 
(pod piecami) 

 
(II część kuchni) 

 
(na Sali) 

 
(Pod elektryką) 



 
(pierwsze wykopy między kuchnią) 

 
(II część kuchenna) 

 
(pod elektryką II część kuchni) 

 
* Po wieczornej Mszy św. specjalne 

spotkanie z ministrantami. 



29.X (sob) – Do południa służymy 

siostrom pasjonistkom w spowiedzi, w 

naszym kościele. * Zespół Tatry po dwóch 

miesiącach obrad wybrał nowego prezesa, 

którym został Mirosław Janota. 

30.X (niedz) – Na Mszy św. o godz. 11:00 

obecny jest zespół dziecięcy ze 

Scarborough „Nazaretańskie nutki”, który 

służył swoim śpiewem. * Odwołana jest 

Msza św. o godz. 12:30, gdyż na 

cmentarzu Resurrection jest dodatkowa 

Msza św. o godz. 2:00 pm a po Mszy 

święcimy groby, ks. Robert udaje się na 

cmentarz Thornton. 

31.X – (pon) trwają prace remontowe – 

wykopy w spiżarce. Ze względu na trudny 

dostęp, wszystkie prace wykonywane sa 

ręcznie. 

 
(spiżarka) 

 
(spiżarka) 

 
 

* Wieczorem ks. Robert w Sali 

Sikorskiego poprowadził „Bal wszystkich 

świętych”, skorzystało 30 dzieci i 

młodzieży. 
Liczenie parafian: 17/18 24/25 Oct. 2015 

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 



Liczenie parafian: 15/16 22/23 Oct. 2016 

Sobota  5:00pm 71 85 

Niedziela 8:00am 96 83 

Niedziela 9:30am 86 100 

Niedziela 11:00am 192 252 

Niedziela 12:30pm 137 95 

  TOTAL: 582 615 

LISTOPAD 

1.XI (wt) – dalej trwają prace rozkopów w 

spiżarce oraz w kuchni. * po Mszy św. 

wieczornej ks. Robert poprowadził 

nabożeństwo „Rozmyślania nad 

świętością”. 

2.XI (śr) – rozpoczynamy Nowennę mszy 

św. za zmarłych z wypominek. * Trwają 

dalsze prace w kuchni, Sali i spiżarce. 

Widać już stojącą wodę. 

 
(wykop pod piecami w kuchni) 

 
(wykop pod piecami widok do II części) 

 
(wykop pod lodówką widok na salę) 

 

3.XI (czw) – ks. Robert prowadzi kolejne 

spotkanie zalatorek Różańca świętego. * 

Prace w Sali 



 
(I część kuchenna – wejście na plebanię) 

 
 

5.XI (sob) – kolejne spotkanie RD. 

6.XI (niedz) – po Mszach Siostry 

Klawerianki sprzedają kalendarze na Misje 

święte. 

9.XI – prace w Sali 

 
(sala lewa strona) 

 



 
(wejście do kuchni) 

 
(wejście na plebanię) 

 

 
(wejście na plebanię) 

 
(za piecem grzewczym II część kuchni) 

 



 
(II część kuchni pod elektryką) 

 

 
(widok z kuchni na salę) 

 
11.XI – gruz przed garażem 

 

 

 



 
(wejście boczne na plebanię) 

 

 
 

 
13.XI (niedz) - dzieci i młodzież 

przygotowała Akademię o Niepodległości 

w Sali na Olive Ave. 

14.XI – dalsze prace spiżarka 

 



 
 

 
(schody do kuchni i kuchnia) 

 

 
(Kuchnia II część) 

 



 
(II część kuchni pod elektryką) 

 
(Stare rury) 

 

15/16 – Ks. Robert zastępstwo w Guelph. 

19.XI (sob) – wymiana na mały bojler, 

który używany był z tyłu Sali w barku 

przez Romana Siciak, stary bojler 

zardzewiał.  

 
* Początek budowy ścian w Sali i kuchni, 

wylewka betonowa już skończona, powstał 

problem podłączenia łazienki kościelnej. 

 
 



20.XI (niedz) – akcenty w ur. Chrystusa 

Króla z życzeniami dla nas. * Na Mszy św. 

o 12:30 dyplomy Jubileuszowe i 

błogosławieństwa papieskie dla 

Małżeństw z naszej parafii. * Modlitwa za 

zm. Harcerzy i Harcerki. 

21.XI – dalsze prace 

 
(zakładane ściany w Sali parafialnej) 

 
(naprawiamy problem!?) 

 
22.XI – dalsze prace 

 
(widok z kuchni na salę) 

 
28.XI (pon) – stawianie ściany w kuchni. 

 



 
(kuchnia I część) 

 

29.XI (wt) – parafianie: Jan Król, Andrzej 

Pańszczyk wraz z ojcem, pomagają przy 

wycinaniu dwóch świerków przed 

kościołem. 

 

 
* Kontynuacja prac w Betanii. * Ks. 

Klemens udaje się się z pomocą w 

spowiedzi dzieci I komunijnych w parafii 

St. Leo. 

30.XI (śr) – przycinanie drzewa za Betanią, 

* Spotkanie Dekanalne w St. Mary Church. 

* Wieczorem kolejne spotkanie RF – od I 

Niedzieli Adwentu podawane są ofiary 

składane na fundusz remontowy. 

GRUDZIEŃ 

1.XII (czw) – przygotowane są koperty 

ofiarne na kolejny rok finansowy. * Z ks. 

Robertem jesteśmy obecni na dniu 

skupienia księży z naszego dekanatu. 

2.XII (pt) – jedziemy do chorych w parafii. 

5.XII (pon) - po wieczornej Mszy św. ks. 

Klemens ma spotkanie z nadzwyczajnymi 

ministrami eucharystii, którzy zanoszą 

komunię do chorych w domach. 

8.XII (czw) – wykańczanie ścian w Sali i 

kuchni. 



9.XII (pt) – wymiana żarówek w kościele, 

zmiana na ledowe * czyszczenie spiżarki 

do prac remontowych. 

10.XII (sob) – generalne czyszczenie 

kościoła, przybyło 6 osób. * Wieczorem po 

Mszy wspólne zdjęcie kolektorów. 

11.XII (niedz) – po Mszy o 12:30, przybył 

św. Mikołaj w kościele rozdał paczki dla 

60 dzieci. 

 

 
12.XII (pon) – porządkujemy bibliotekę w 

Betanii z ks. Pawłem dyr. Biblioteki 

seminaryjnej w Poznaniu. 

13.XII (wt) – udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek * Zakupione 

są kafelki do Sali i spiżarki. * Kontynuują 

się prace w Betanii. 

 
(Betania – była kaplica) 

 

 
14.XII (św) – trwają prace nad kładzeniem 

kafelek w Sali * Po wieczornej Mszy św. 

comiesięczne spotkanie z ministrantami 

poprowadzi ks. Robert. * W plebanii 

spotkanie RD. 



15.XII (czw) – spadł pierwszy poważny 

śnieg, zbieramy siły nad odśnieżaniem. * 

Oczyszczam ostatecznie bibliotekę w 

Betanii, gdzie pokój przejmie grupa 

„Rycerzy Kolumba”. * W Betanii dalsze 

prace wykończeniowe w Sali Credit 

Union”. * W Sali natomiast prace są 

skończone, wyłożone kafelki na podłodze, 

pozostała jeszcze spiżarka. 

16.XII – Msza św. dla szkoły języka ang. 

Św. Jadwigi przewodniczy ks. Robert. 

 
 

 
17.XII (sob) – ks. Robert służy w 

spowiedzi w Scarborough. * Wieczorem w 

Betanii spotkanie Grupy PNA, składam 

prośbę o możliwość sponsorowania 

łazienki na dole w Betanii. 

18.XII (niedz) – ks. Klemens jest obecny 

na spotkaniu roboczym weteranów w 

Klubie Sikorskiego. 

19.XII (pon) – ks. Klemens jest obecny na 

opłatku młodzieżowym szkoły Polskiej. 

20.XII (wt) – wieczorem układamy 

choinki, żłóbek w kościele i na plebanii. 

 
21-23 – przez trzy kolejne wieczory okazja 

do spowiedzi, przybył ks. Paweł ze 

Scarborough. 

24.XII (sob) – na wigilię z ks. Robertem 

udajemy się do sąsiadów p. Kruczek, 

którzy otworzyli podwoje swojego domu. 

* Dwie Pasterski oraz Msze w dzień 

Bożego Narodzenia, celebrujemy z ks. 

Mateuszem Gardzińskim, który 

niespodziewanie przybył z Watykanu. 

26.XII (pon) - Po południu spotykamy się 

przy stole z rodziną p. Gardzińskich. 

29.XII (czw) – opłatek ministrancki 

zorganizowany przez ks. Roberta. 

31.XII (sob) – nabożeństwo godzinne z 

wystawieniem NS na zakończenie roku 

przygotował ks. Robert. * Ks. Robert 

obecny jest w klubie Sikorskiego na 

zabawie Sylwestrowej, przygotowanej pod 

auspicjami parafii. Bawiło się ponad 280 

osób, bardzo udana impreza. * Szalejąca 

grypa zmogła mnie na 3 dni, Nowy Rok 

przywitałem w łóżku. 

2017 ROK 


