
KRONIKA PARAFII ŚW. JADWIGI – OSHAWA 2013 ROK 
 
1.01.2013  Po wczorajszym dziękczynno-błagalnym nabożeństwie i po Sylwestrowych balangach, 

pełni mocy wdzięczności i chwały rozpoczynamy Nowy Rok.  Na wielkiej wierzy w 

Nowym Jorku świat ujrzał 2013.  Za parę dni Chińczykom rozpocznie się rok węża- 

czyżby rok przebiegłości szatana i grzechu?  Pytaliśmy naszych wiernych podczas 

noworocznej homilii. 

 

3.01.2013  Udajemy się do Parafii św. Maksymiliana na doroczny opłatek polskich Księży.  Obecny 

jest Ks. Kardynał Collins oraz 3 Biskupów pomocniczych.  Mimo nie najlepszej aury, bo 

w tym okresie pogoda decyduje o frekwencji, przybyło około 70 księży. 

 

6.01.2013 Doroczny, piękny i tradycyjny Opłatek Parafialny, starannie przygotowany przez samych 

Parafian.  Uczestniczy około 150 osób.  Zespoły dziecięce i młodzieżowe prowadzone 

przez Ks. Krzysztofa śpiewają kolędy.  Nasze serca radosne, że młode pokolenie z 

pamięci leci mnóstwo znanych kolęd.  Kredą znaczymy odrzwia domów, by zło nie 

miało dostępu. 

 

8.01.2013  Rozpoczyna się seria pogrzebów.  W styczniu zmarło 6 osób. 

 

9.01.2013 Rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie w skromnym tylko wymiarze, tam gdzie nas 

proszą. 

 

13.01.2013 Prosimy naszych Sponsorów o odnowienie swoich reklam w Biuletynie parafialnym. 

 

14.01.2013 Po świątecznej przerwie wznawiamy lekcje religii i przygotowań do przyjęcia 

sakramentów przez odpowiednie klasy. 

 

19.01.2013 Przy dzwiękach na żywo Zespołu „Mister System” doroczna Zabawa Karnawałowa 

Zestpłu „Tatry”. 

 

23. 01.2013 Ma miejsce 1-sze spotkanie w Nowym Roku - Członków Towarzystwa Różańcowego. 

 

24.01.2013 Pierwsze doroczne spotkanie Dekonalne cieszy się dobrą frekwencją miejscowego 

duchowieństwa. 

 

27.01.2013 Zachęcamy naszych Parafian do udziału w Koncercie „Golec Uorkiestra” i Koncercie 

Rubika z artystami z Polski w Brampton.  

 

2.02.2013 Błogosławimy świece gromniczne, kończymy śpiew kolęd i rozbieramy świąteczne 

dekoracje. 

 

4.02.2013 Błogosławimy gardła z okazji wspomnienia św. Błażeja 

 

5.02.2013 Poświęcamy chleb jak zwyczaj nakazuje bo to św. Agaty. 

 

9.02.2013 Wielka Zabawa Walentynkowa w Sali u „Weteranów”. 

 

10.02.2013 Obchodzimy dzisiaj 73 rocznicę początku wywózki Polaków do Syberyjskiego raju 

głodu, zimna i śmierci.  Ciągle w naszej Wspólnocie żyją choć już ich coraz mniej Ci, 

którzy to przeżyli.  0 12:30 Uroczysta Msza św. z pocztami sztandarowymi i 



reprezentacją wszystkich Organizacji.  Po Mszy św. w sali parafialnej okolicznościowa 

Akademia z tej okazji. 

 

12.02.2013      Benedykt XVI zostawia krzesło Piotrowe i spokonie w rytmie walca przenosi się do Castel 

Gandolfo. 

  

13.02.2013 Rozpoczynami Wielki Post obrzędem posypania głów popiołem.  W każdy piątek Msza 

św. i Droga Krzyżowa dla parafian.  W niedzielę o 4pm wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i pełne nabożeństwo Gożkich Żali z kazaniem Pasyjnym.  Przynajmiej 100 

osób jest obecnych. 

 

17.02.2013 W Biuletynie ukazuje się całoroczne sprawowzdanie finansowe naszej Parafii, a ludzie 

odbierają pokwitowania podatkowe. 

 

18.02.2013 Dzień jest przepiękny, śniegu sporo, słoneczko świeci.  Z inicjatywy Ks. Krzysztofa cała 

grupa Rodzin z dziećmi wyjeżdża na całodniowy „Kulig” poza miasto, aż do 

Peterborough.  Każdy bierze co ma, łyżwy narty i sanki.  Radościom śnieznym nie było 

końca.  Ponad 100 osób cieszyło się tą imprezą. 

 

28.02.2013 W polskiej Parafii w Mississagua ma miejsce pierwsze z czterech w każdym roku 

spotkań polonijnych księży z Bp. Pomocniczym Diecezji Toronto – McGretonem.  

Diecezja próbuje bardziej skoordynować pracę księży grup etnicznych.  Jest to doskonały 

pomysł i odzew księży jest prawie 100%.   

 

2.03.2013 Pierwsze w tym roku Zebranie Rady Parafialnej. 

 

6.03.2013 Wspaniała inicjatywa w Roku Wiary.  Dzisiejszy dzień został ogłoszony przez ks. 

Kardynała Collinsa jako dzień spowiedzi św. w całej Achidiecezji.  Kościoły mają być 

otwarte, a kapłani w miarę możliwości przez cały dzień powinni być dostępni i służyć 

posługą sakramentalną.  Wielu kanadyjczyków, którzy od lat nie przystępowali do 

sakramentu pokuty skorzystało z tej pięknej szansy powrotu.  Na zebraniu Dekanalnym 

lokalni księża mówili o sporej frekwencji. 

 

10.03.2013 Dzisiaj zmiana czasu.  Rozpoczęcie przerwy zimowej dla dzieci w szkołach. Ks. 

Krzysztof organizuje coś w rodzaju półkolonii dla dzieci szkolnych i młodzieży.  

Młodzież już w piątek była na nartach.  Dzisiaj wspólnie oglądają film i jest dyskusja, a 

dzieci kończą grą w ping-ponga.  We wtorek w południe jadą na kręgle, a w czwartek idą 

na basen.  Zainteresowanie duże.  Dzieci natomiast w poniedziałek rozpoczynają Mszą 

św. o 9am, póżniej gry, zabawy, warsztaty muzyczne, plastyczne, lunch, film i 

zakończenie o godz. 4pm.  W środę cała grupa pojechała do Science Centre.  W piątek 

cały dzień spędzili w NEB’s funworld.  Znaleźli się też Sponsorzy, którzy pomogli 

sprostac temu przedwsięwzięciu.  Pewnie za rok imprezę trzeba będzie w podobny 

sposób powtórzyć, bo było z tego dużo pożytku.   

 

12.03.2013 We wtorek udaje się na rozmowę z przedstawicielami Diecezji w sprawie Pastoralnego 

Planu i spraw Finansowych naszej Diecezji.  Diecezja chce zebrać w najbliższych latach 

$180 milionów i wdrożyć ogromny plan remontów Katedry, Seminarium, a także wiele 

dzieł, które uważa za ważne.  Każdy Proboszcz osobno wyraża swoje opinie w tym 

względzie. 

 



16.03.2013 Młodzieżowa grupa wraz z Votum Production działająca przy naszej Parafii przedstawia 

dzisiaj i jutro „Krzyż i krzyżyk” – bardzo ciekawe przedstawienie, które cieszy się 

frekwencją wypełnionej po brzegi Sali parafialnej.  Jest to owoc wielogodzinnych 

przygotowań z udziałem Ks. Krzysztofa.  Trwa też Wielkopostna zbiórka jałmużny na 

ofiary klęsk żywiołowych. 

 

17.03.2013 Zbierana jest w całej Archidecezji pierwsza z trzech, kolekta na „ShareLife”.  By mogły 

egzystować różne agendy w Diecezji – w ramach tej kolekty zbiera się rocznie około $12 

milionów. 

 

19.03.2013 Dziś dzieci angielskiej szkoły św. Jadwigi mają spowiedź przed Świętami. 

 

20.04.2013 Przybywa do Parafii mówca nie byle jaki Ks. Prof. Stanisław Ormonty.  Okazuje się, że 

nie chodzi spać z kurami, bo buduje naszą Wspólnotę domową do północy – codziennie. 

 

21.03.2013 Rozpoczynamy 4-dniowe Rekolekcje Parafialne.  Msze św. są odprawiane przed 

południem o godz. 11:00 i wieczorem o 7:00. Zaangażowanie kaznodziei jest pełne stąd i 

frekwencja budująca.  Dziękujemy Ks. Staszku za taką moc Słowa, które przemienia 

serca.   

 

23.03.2013 W polskiej szkole sobotniej konkurs recytatorski, a później występy laureatów.  Nie chce 

się wierzyc jak dzieci potrafią recytować.  Śledzimy bacznie, by z najlepszych 

rekrutować przyszłych lektorów. 

 

24.03.2013 Niedziela Palmowa.  Harcerze przygotowali palmy dla tych co nie mają.  Pełny orszak 

lektorów na każdej Mszy św.  Pasja czytana z podziałem na role.  Rekolekcjonista 

udziela specjalnego błogosławieństwa. A my znowu po wycofaniu się z życia 

publicznego Papieża Benedykta XVI mamy Papieża Franciszka – zwykły prosty i ubogi.        

Trwa tez wyprzedaż ciast i pierogów Zespołu „Tatry”. 

 

26-28.03.2013 Pomagamy w spowiedziach. 

 

27.03.2013 Dekorujemy Kosciół 

 

28.03.2013 Rozpoczynamy święte „Triduum Sacrum” – Program w biuletynie i na naszej stronie 

internetowej 

 

31.03.2013 Poranną Mszą św. ogłaszamy światu prawdę o Zmartwychwstaniu. Fatalna Pogoda.  

Procesja tylko w Kościele. 

 

2.04.2013 Ks. Krzysztof obchodzi swoje urodziny.  Parafianie nie szczedzili życzień.  Każdemu 

czas leci.  Chce się śpiewać „Ach młodym być, młodym być”. 

 

4 & 5.04.2013 Doroczna Konferencja Księży Polskich na Wschodną Kanadę.  Gościem naszym jest Ks. 

Bp. Wiesław Lechowicz.  Dzieli z Nami troski Episkopatu w Ojczyźnie. 

 

5.04.2013 Cały Autobus pielgrzymów z naszej Parafii rusza do Wilna na Święto Bożego 

Miłosierdzia.  Już dawno nie pamiętam tak znakomitej frekwencji.  Uroczystościom 

przewodniczy i homilie wygłasza Bp. Lechowicz z Diec. Tarnowskiej - Delegat Konf. 

Episk. Polski do spraw Emigracji. 

 



07.04.2013  Jak co roku zaraz po Wielkanocy „Święconka parafialna”- pięknie przygotowana przez 

nasze Panie.      

 

08.04.2013 Udajemy się na doroczne spotkanie rekolekcyjne do Detroit, do klasztoru OO. 

Kapucynów.  Prowadzi Ks. Bp. Edward Dajczak. To dobry duchowny specjalista.  Mówił 

ciekawie i trzymał w napięciu. 

 

13.04.2013 Kolejne Zebranie Rady Parafialnej.  Nie wiele porad i mądrości.  Wwiększości Ośrodków 

chcieliby rządzić i doradzać, a praktycznego zaangażowania i chęci pomocy mało. 

 

14.04.2013 Szacowna Święconka u Weteranów. 

 

18.04.2013 Udaję się na Doroczne Zebranie Komisji Rewizyjnej w Millenium Found.  Ponownie 

zostaję wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

23.04.2013 Podczas wieczornej Uroczystosci w Klubie Weteranów zostają odznaczeni i 

uhonorowani także nasi Wolontariusze pracujący przy Parafii, a więc wieloletni 

członkowie Rady Parafialnej, Lektorzy a także Komendanci i instruktorzy harcerstwa 

przez Posła Parlamentu Stanowego Jerry Ouellette. (Ma żonę pochodzenia polskiego i 

slub kościelny brał w naszym kościele).          

                                                        

25.04.2013 Drugie w tym roku zebranie polskich Księży z Bp. McGrattonem. Rozmawialismy o 

różnych Księżach, którzy przyjeżdżają z Polskii prowadzą swoje duszpasterstwo po 

różnych prywatnych „kominkach”.  Próbujemy wypracowac jakieś zasady ogólne dla 

różnych przybyszy.  Diecezja zajmie się tą sprawą. 

 

27.04.2013 Doroczne Zebranie naszych Kolektorów – próbujemy pozyskac nowe twarze.    

Wieczorem doroczny bal „Miss Polonia” w Domu Weteranów. O mój Boże jakże 

młodość potrafi być piękna. 

 

28.04.2013 Zachęcam w ogłoszeniach parafialnych aby tygodnik „Niedziela”, który sprowadzam dla 

parafian, był czytany.  Tych kilkanaście egzemplarzy z trudem się rozchodzi.  Chyba, że 

na internecie czytają nasze stu letnie Babki. 

 

1.05.2013 Od dzis przenosimy poranne Msze św. na wieczór, by ludzie także mogli uczestniczyć w 

codziennych nabożeństwach majowych. Zapowiada się dobra frekwencja.  W każdą 

środę na nabożeństwo zapraszamy dzieci.  

 

5.05.2013 Obchodzimy nasze Święto Narodowe. Są poczty sztandarowe i to wszystko co czyni 

dzień bardzo szczególnym.  Jest też specjalny program artystyczny w Sali parafialnej.  

Obchodzony jest też „ Tydzień Edukacji Katolickiej”.  Dyrektorka naszej angielskiej 

szkoły Pani Costello mówi po każdej Mszy św.i zachęca do szkół katolickich.  Zbierana 

jest też specjalna kolekta na Papieskie Dzieła Misyjne. Nasza polska szkoła średnia ma 

dziś swoje zakończenie.  Sporo ważnych spraw udało się połączyć w jedną całość. 

 

10.05.2013 Pierwsza spowiedź prze I Komunią dzieci szkoły angielskiej. 

 

11.05.2013  Piękny koncert z okazji Dnia Matki.  Mimo soboty sala pełna gości. 

 

12.05.2013 Na Angielskiej Mszy św. 5 dzieci ze Szkoły Św. Jadwigi przystępuje do I Komuni Św. 

 



14.05.2013 Msza św. dla szkoły angielskiej. 

 

18.05.2013 Spowiedź i wyznanie wiary oraz próba polskich dzieci przed I Komunią Św. 

 

19.05.2013     Gości u nas Ks. Zygmunt.  On też głosi kazania. A po południu udajemy się na konsekrację 

nowo wybudowanego Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Berri, gdzie 

proboszczem był Ks. Zygmunt i to za Jego czasów kupiono teren pod budowę; Ks 

Zygmunt zrobił też szereg przygotowań logistycznych w tej sprawie.  Byli Parafianie 

„rozrywali” Ks. Zygmunta.  Polska  grupa jest tam dość silna i widoczna.  Na ostatniej 

Mszy św.  Ks. Krzysztof wprowadza grupę polskich dzieci do pełnego uczestnictwa we 

Mszy św. 

 

20.05.2013 Otwarcie sezonu wędkarskiego – trzeba było ruszyć w teren na jezioro. 

 

25.05.2013 Uroczyste zakończenie polskiej szkoły sobotniej Mszą św. z pełnym udziałem dzieci. 

 

26.05.2013 Zachęcamy naszych parafian by skorzystali z oferty zamieszkania w Domu Pogodnej 

Starości, który będzie otwarty wkrótce przy Nowej Parafii polonijnej w Brampton.       

Na Sumie przyjmujemy do grona ministrantów 6 nowych kandydatów. 

 

1.06.2013 Pierwszy i już bardzo udany Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka na terenach przy 

Domu Weteranów.  Była sobota i wszystko co potrzeba.  Muzyka na żywo. Cały 

asortyment kiosków z żywnością.  Mnóstwo sponsorów ze swoimi reklamami.  Jedyny 

mankament, że wieczorem zrobiło się piekielnie chłodno.  Dzieciaki miały nie lada 

frajdę.  Cały pomysł i realizacja na ogromną skalę to zasługa Ks.  Krzysztofa. Brawo, 

brawo i brawo.  Tak trzeba trzymać. 

 

2.06.2013 Tak jak co roku po ostatniej Mszy św. wychodzimy z procesją Bożego Ciała do 4 ołtarzy.  

Trasa prowadzi wokół całego bloku.  Pogoda świetna i frekwencja także.  Od dzisiaj 

Biuletyn będzie wychodził co 2 tygodnie.  Wieczorem Ks. Proboszcz wyjeżdża na swoje 

wakacje. 

 

15.06.2013 Przybywa na swoje krótkie wakacje Prokurator T.Chr. pochodzący z naszej Parafii Ks. 

Mateusz Gardziński.  On też pomaga w niedzielnych Mszach św. 

 

16.06.2013 Ma początek wielka fiesta, tez i polskiej grupy etnicznej. Obchodzimy też Dzień Ojca. 

 

24.06.2013 Graduacja klas 8- specjalna Msza św. szkoły angielskiej.   

 

27.06.2013 Ks. Proboszcz wraca z urlopu.  

 

28.06.2013 Ks. Krzysztof z grupą z Zespołu dziecięcego i Ministrantów udaje się na kilka dni na 

nasze kanadyjskie Kaszuby. 

 

1.07.2013 Obchodzimy Canada Day 

 

2.07.2013 Ks. Krzysztof udaje się do Polski na swoje pierwsze wakacje. 

 

6-20.07.2013 Letnia akcja harcerzy też na Kaszubach. 

 



15.07.2013 Przybywa z prywatną wizytą i pozostaje na 6 dni Rektor K.U.L. Ks. Prof.Dr.hab. Antoni 

Dębowski. 

 

16.07.2013 Wraz z Ks. Rektorem udajemy się na urodzinowe spotkanie Proboszcza największej 

polonijnej Parafii w świecie – Parafii Św. Maxymiliana Kolbe w Mississaug, gdzie 

proboszczuje Oblat O. Janusz Błażejak – były Prowincjał.  Spotykamy tam wielu 

dostojnych Gości – między innymi Ks Arcybiskupa z Poznania Stanisława Gądeckiego.  

Jest też Abp. Mińska Tadeusz Kondrusiewicz. 

 

1.08.2013     Udajemy się do domu Prowincjalnego OO. Oblatów – Urodziny obchodzi obecny 

Prowincjał Ks. Marian Gil. 

 

3.08.2013      Wraca z Polski Ks. Krzysztof – rześki i wypoczęty. 

 

5.08.2013      Rusza piesza pielgrzymka z Toronto do Midland.  Wśród nich z grupą z naszej Parafii w 

liczbie ok. 15 osób idzie Ks. Krzysztof.  Razem z Ks. Leszkiem ze Scarborough 

prowadzą jedną z 3 grup. 

 

10.08.2013      W sobotę wieczorem wraca Ks. Krzysztof.  On będzie działał jutro w Parafii, bo Ks. 

Proboszcz z grupą innych osób udaje się na główne Uroczystości do Midland. 

 

11.08.2013      Wcześnie wyjeżdżamy do Midland.  Służymy spowiedzią ze 2 godz przed Uroczystością.  

Głównym celebransem i homilię pełną emocji wygłasza Ks. Abp. Tadeusz 

Kondrusiewicz.  Ks. Proboszcz w imieniu Konferencji Polskich Księży dziękuje 

Dostojnemu Gościowi za obecność i to Wileńskie, wrażliwe serce. 

 

12.08.2013      Dziś rano Ks. Krzysztof z grupą młodzieży wyjeżdża do Washington D.C.  Jedzie z Nimi 

Ks. Zygmunt, który w ostatnią niedzielę był z apelem misyjnym w Parafii św. Józefa w 

Oshawie.  Ks. Zygmunt okazuje się doskonałym przewodnikiem.  Szczęśliwi, choć 

umęczeni wracają w piątek 16-go. 

 

13.08.2012 Uczę Abp. Kondrusiewicza łowić ryby.  Spędzamy cały dzień na jeziorze.  Abp.  Złowił 

6 dorodnych szczupaków.  Musialem go zabrać z jeziora bo chciał wyłapać wszystko 

 

15.08.2013      Patronalne święto Ojców Oblatów.  Każdego roku udajemy su e na Mszę i przyjęcie do 

ich domu rekolekcyjnego w Mississauga. 

 

17.08.2013      Nasz Zespół folklorystyczny „Tatry” wyjeżdża na festiwal do Grecji.  Młodzieży  

życzymy sukcesów i odpoczynku w kraju powalonym finansowo. 

 

18.08.2013        Z Apelem Misyjnym tym razem u nas gosci Ks. Zygmunt Ostrowski.   

 

25.08.2013      Ostatnia Msza św. odprawiana jest dzisiaj w kaplicy polowej na gruntach u Weteranów z 

okazji Święta Żołnierza.  Koledzy żołnierze jak zawsze zwarci i gotowi, choć każdego 

roku jest ich mniej.  Mimo gorąca sporo osób uczestniczy.  Ks. Krzysztof wygłasza 

płomienne kazanie.  Po uroczystościach żołnierski obiad i dobre wino. 

 

3.09.2013      Szkoła św. Jadwigi po wakacyjnej przerwie wznawia zajęcia. 

 

7.09.2013      Od rana trwają zapisy do polskiej szkoły sobotniej i na lekcje religii.  Ks. Krzysztof 

agituje dzieci do Zespołu i na ministrantów.                                                                                  



Po południu przybywa Ks. Lech Gralak z 3 najlepszymi dziewczynami założonego przed 

laty przez siebie „Oratorium”.  Śpiewają i dziś i jutro na wszystkich Mszach św. Będą w 

Kanadzie i Stanach pół roku. 

 

9.09.2013      Jedziemy do Guelph by tam powitać nowego Proboszcza Ks. Jana Michalskiego, który 

zjechał do swojej Kanady – którą tak bardzo kocha.  Poprzednik Ks. Jacek nawet nie 

zdążył się z Nami pożegnać.  Szanujemy go bardzo i wybaczamy.  Między nami nie ma 

żadnej dali.  Będzie musiał coś ufundować na „study days”.   Nasz Parafianin Adam 

Kubiak jako skeeper zdobywa, przegrywając tylko o sekundy V-ce mistrzostwo Kanady 

na katamaranie. Goszczący w Polsce góralski Zespół „Harnasie” z Toronto w którym 

tańczą nasi 3 ministranci - bracia Mąka, zdobywa w Zakopanym „Złotą Ciupage” – czyli 

najwyższe odznaczenie festiwalowe. 

 

11.09.2013       Ks. Proboszcz bierze udział w BBQ nauczycieli naszej angielskiej szkoły. 

 

14.09.2013       Dzis w sobotę specjalna Msza św. o godz. 10am na rozpoczęcie szkoły polskiej. 

 

15.09.2013 Gościmy przedstawiciela Cmentarzy Katolickich Archidecezji Toronto, który zachęca, że 

to najlepsze Cmentarze.  Młodzież nasza z „Tatr” uczestniczy w Dniach Polskich na 

Roncesvalles.   

 

17.09.2013 Kolejne spotkanie „Polish Ethnic Pastoral Council z Bp. McGraton. 

 

19.09.2013 Dekonalne spotkanie tym razem właśnie na Cmentarzu Chrystusa Króla w Markham – 

gdzie przed paru laty udało się załatwić polską sekcję.  Było miło bo pracownicy 

życzliwie mnie pamiętali. 

 

22.09.2013 Po niedzielnych Mszach św. ma miejsce Piknik na terenach u Weteranów.  Dobry 

pomysł, który jak zawsze zgromadził prawie całą Załogę parafialną.  Radościom 

kulinarnym nie było końca.   

 

23.09.2013 Ks. Krzysztof wyjeżdża do Chicago na dni duszpasterskie zorganizowane dla młodych 

Księży.  Pewnie Przełożeni przypomną to co trzeba. 

 

26.09.2013 Kolejna Msza św. dla szkoły angielskiej z pełnym zaangażowaniem dzieci. 

 

29.09.2013 Przybywa dzisiaj i gości w naszej Parafii, przez parę dni, Akademicki Zespół Pieśni i 

Tańca „Jedliniok” z Wrocławia.  Cudowna polska młodzież.  Po ostatniej Mszy św. 

okazja spotkania z członkami Zespołu i piękny koncert w ich wykonaniu.  Wieczorem 

prywatnie spotykamy się z Kierownikiem Zespołu.  Nasz Zespół „Tatry po nowym 

podziale na 5 grup, a każda grupa z innym instruktorem.  Najważniejsze, że wszystko 

ruszyło.  

 

1.10.2013 Znowu w tym miesiącu z racji nabożeństw różańcowych przerzucamy codzienne Msze 

św. na wieczór. Codziennie odbywają się nabożeństwa.  Dzieci mają swoje we środę. 

 

2.10.2013 Spotkanie Pań św. Jadwigi – to bardzo prężna Organizacja, która wiele pomaga Parafii i 

organizuje kilka imprez. 

 

3.10.2013 Na urodzinowy lunch Proboszcza zjeżdżają zaproszeni Księża z okolicznych polskich 

parafii. 



 

16.10.2013        Szkolna Msza św. z okazji Dnia Dziękczynienia. 

 

18.10.2013       Ks. Krzysztof z młodzieżą i przedstawicielami Parafii udaje się do Scarborough na Dzień 

modlitw w intencji Poloni.  Nasza grupa prowadzi śpiewy i Drogę Krzyżową. 

 

20.10.2013      Uroczyste rozpoczęcie Mszą św. polskiej szkoły średniej kultury i języka polskiego.  Ks. 

Proboszcz udaje się do Scarborough na 30 lecie Parafii – gdzie był Proboszczem przez 9 

lat. 

 

26.10.2013    Przez szereg wieczorów przygotowywano pierogi i gołąbki by dzisiaj mógł odbyć się 

doroczny Bazar Parafialny.  Mimo wyjątkowo brzydkiej pogody i padającego cały dzień 

zimnego deszczu odnieśliśmy sukces, choć było zdecydowanie mniej ludzi.  Po prostu 

starsze osoby nie były w stanie przyjść. 

 

31.10.2013        Wreszcie mamy nasz kapłański Dzień Skupienia w Scarborough, na który przybywa Ks. 

Zygmunt.  Wcześniej zaplanowany z racji śmierci mamy Ks. Prowincjała został 

odwołany.                                                                                                             

Wieczorem zamiast Hallowin nasze dzieciaki pięknie bawią się na Balu Wszystkich 

Świętych.  Jacy piękni byli Ci święci, których reprezentują. 

 

1.11.2013         Na Uroczystość  Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny wyznaczamy po 3 Msze w ciągu 

dnia.  W kościele piękna dekoracja z nazwiskami osób które odeszły w minionym roku – 

32 osoby. 

 

2.11.2013     Rozpoczynamy Nowennę 9 Mszy św. za naszych Zmarłych i codziennie odmawiamy 

różaniec przywołując pamięć o zmarłych z kart wypominkowych. 

 

3.11.2013      W nocy zmieniono czas na zimowy.  O godz. 2pm odprawiamy Mszę św. na lokalnym 

Katolickim Cmentarzu w kaplicy Mouzoleum.  Uczestniczy ogromna liczba wiernych.  

Następnie udajemy się na groby na krótką modlitwę. 

 

6.11.2013     Spotkanie pierwszej grupy kapłanów z całej Diecezji w sprawie planu t.z.w. „Capital 

Compain” z Ks. Kard. Collinsem i wszystkimi 5 Biskupami pomocniczymi.  Druga grupa 

za 2 dni.  Tłumaczą księżom jak będzie przebiegać zbiórka 130% całorocznego budżetu 

każdej Parafii z roku 2012 na wsparcie wyznaczonych i jasno określonych celów.  Mówi 

się o zbiórce $180 milionów. 

 

9.11.2013      Wielka Zabawa doroczna z okazji uzyskania przed laty dla Stowarzyszenia Weteranów by 

prowadzić działalność t.z.w. „Charter Night” 

 

10.11.2013      Święto Niepodległości – a więc cała gala i program artystyczny po Mszy św. w Sali na 

dole. 

 

13.11.2013      Jeden z Dyr. Torontońskiego School Board rzucił hasło, aby na zakończenie roku wiary 

symbol krzyża odwiedził wszystkie szkoły katolickie.  Dzisiaj szkoła podstawowa Jana 

23 przynisła krzyz do naszej szkoły.  Na progach świątyni przejęły go nasze dzieci. W 

kosciele była Msza św. dla obu szkół.  Kazanie o znaczeniu symbolu krzyża w naszym 

życiu wygłosił Ks. Proboszcz.  Były wspólne zdjecia całej szkoły na progach Kościoła.  

W lokalnej prasie pojawiły się ciekawe artykuły i zdjęcia.   

 



14.11.2013      Na kolejne Dekonalne spotkanie, udajemy się tym razem do Port Perry- gdzie urzęduje 

nasz Dziekan. 

 

15.11.2013    Przed południem szkolna Msza, a wieczorem udajemy się do Parafii św. Józefa gdzie 

członkowie Sierra Club urządzają obiad podziękowania swoim kapłanom za ich obecność 

w parafiach.  Są prawie wszyscy Księża naszego Regionu.  Pada wiele ciepłych i 

życzliwych słów pod adresem kapłanów.  Jakież to inne od języka mediów. 

 

16.11.2013      Udaję się na prywatne spotkanie kulinarne do Pana Janka Gromady – ostatniego kucharza 

na „Batorym” – ktoś jeszcze pamięta.  Uraczył nas pysznościami. 

 

17.11.2013      W całej Achidiecezji zbierana jest specjalna taca t.z.w. „Shepard’s Trust” na wsparcie i 

budowanie kapitału by wesprzeć Księży przechodzących na Emeryturę. 

 

19.11.2013      Ks. Krzysztof udaje się na specjalne szkolenie dla kapłanów, którzy w ostatnich dwóch 

latach przybyli do tej Diecezji.  A w Scarborough, w tym roku ostatnie spotkanie z 

Biskupem McGraten polskich księży. 

 

24.11.2013      W uroczystość Chrystusa Króla celebrujemy nasze Święto Patronalne.  Są kwiaty i ciepłe 

słowa.  Jest składka na Seminarium.  A my zapraszamy wszystkich małżonków 

obchodzących swoje Jubileusze w minionym roku do wspólnego dziękczynienia za dar 

Rodzin, które założyli.  Złoci, diamentowi a nawet 65 latki otrzymują specjalne 

błogosławieństwa papieskie.  Potem jest tort i kawa w Sali na dole.  Od parafii wszyscy 

otrzymują okolicznościowe dyplomy ze złotą pieczęcią.  Ogłaszamy też pomoc 

humanitarną dla mieszkańców Filipin po okropnym trzęsieniu ziemi – inicjatywa Ks. 

Kardynała. 

 

30.11.2013    Ks. Proboszcz z grupą 30 osób (część z Parafii, część spoza) udaje się na 5 dniową 

pielgrzymkę do Guadelupe. 

 

5.12.2013         W Ośrodku Ojców Jezuitów, Manresa – dzień skupienia dla Księży naszego Regionu. 

 

6.12.2013         Jak każdego I piątku odwiedzamy chorych. 

 

7.12.2013     Po polskiej szkole Zespół „Tatry” zaprosił dzieci na Christmas Crafts.  Dzieci wykazały 

wiele talentów.  A można było wiele się nauczyć. 

 

8.12.2013        Modlimy się za Kościół na Wschodzie i zbieramy specjalną kolektę.  Do dzieci przychodzi 

Mikołaj.  Na godz. 3 udajemy się do św. Kazimierza na 50 lecie życia zakonnego Siostry 

Michaliny, która przepracowała w Oshawie ostatnie 20 lat.  Na Sali i w Kościele 

wiekszość nasi Parafianie.  Bankiet znakomity.  Podczas przyjęcia gra nasz Zespół 

muzyczny batuty Ks. Krzysztofa a dzieciaki śpiewają radosne strofy. 

 

9.12.2013        Kolejne Oblackie Święto, bo Prowincjała jest pod wezwaniem Niepokolanego Poczęcia 

Matki Bożej.  Trudno opuścić taką okazję. 

 

11.12.2013         Adwentowy Dzień Spowiedzi w całej Archidecezji. 

 

13.12.2013       Szkolna Msza św. rano, a w południe X- Mass Dinner dla dzieci całej szkoły.  Był obecny 

Ks. Krzysztof.  Ja niestety miałem pogrzeb. 

 



15.12.2013         Po Mszach św. - Jasełka ze szkoły polskiej w Sali na dole.  Ludzi pełno. 

 

16.12.2013    Udajemy się na 2-gie spotkanie opłatkowe polskich Księży do Konsulatu R.P.  A 

wieczorem spowiedź dzieci i rodziców. 

 

17.12.2013         Jedziemy do Brampton na urodziny Proboszcza Adama Filasa. 

 

18.12.2013    Rano jedziemy na farmę po choinki, a wieczorem ustawiamy dekoracje świąteczne w 

Kościele. 

 

19-21.12.2013   Pomagamy w spowiedzi w innych Parafiach. 

 

22.12.2013     Po padającym całą noc deszczu, który zamarzał a połamane drzewa pozbawiły nas prądu.  

Rano po ciemku odprawiamy wszystkie Msze św.  Mało kto dotarł do Kościoła – tak nas 

zasypało. 

 

24-25.12.2013 Mszami Pasterskimi o 10pm, polsko-angielskiej; i o 12am, polskej, cieszymy się 

przyjściem Boga do człowieka.  Świątynia wypełniona.  Brzmią znowu kolędy.  A piękne 

kazania głosi Ks. Mateusz Gardziński, który przybył do domu na Święta. 

 

27.12.2013    Święcimy wino.  Harcerze i „Tatry” odwiedzają domy z tradycyjną kolędą.  Jest 

świątecznie, ciepło, choć zima daje mocno znać o sobie w tym roku. 

 

31.12.2013       Dziękujemy Bogu za cały rok, przepraszamy za braki i zaniedbania, i prosimy o moce dla 

całej Wspólnoty na Nowy Rok.  Kto jeszcze młody i lubi hulać idzie na bale.  A my po 

północy i szampanie do łóżeczka bo rano trzeba działać.  Kronikę spisał sam Proboszcz i 

daje temu wiarę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             

 

 

 


