KRONIKA PARAFII ŚW. JADWIGI – OSHAWA 2014 ROK
1.01.2014

Po wczorajszej Mszy św. i nabożeństwie dziękczynnym w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
rozpoczynamy Nowy Rok 2014.

5.01.2014

Już tradycyjnie po Mszy świętej o godzinie 12:30 w dużej sali odbył się Opłatek Parafialny przygotowany
przez naszych parafian. W tym samym dniu w małej sali odbyło się spotkanie opłatkowe zespołu
dziecięcego prowadzonego przez ks. Krzysztofa który uświetnił opłatkowe spotkanie parafialne. Dzieci
wraz z instrumentalistami Markiem Bawol (gitara), Grzegorzem Czuba (gitara Basowa), Piotrem
Gardzińskim (gitara) i Elą Czuba (dyrygent) ks. Krzysztof (piano) wypadli wyśmienicie zachęcając
wszystkich parafian do wspólnego kolędowania.

6.01.2014

Spotkanie opłatkowe polskich księży w Parafii św. Maksymilina w Misisagua. Obecny jest Ks. Kardynał
Collins oraz 3 Biskupów pomocniczych.

9.01.2014

Rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie.

11.01.2014

Po świątecznej przerwie wznawiamy lekcje religii.

12.01.2014

Ks. Proboszcz wraz z Ks. Krzysztofem udają się na spotkanie opłatkowe zorganizowane przez
Stowarzyszenie Panów i Pań Weteranów.

17.01.2014

Msza szkolna z udziałem dzieci z Kanadyjskiej szkoły św. Jadwigi.

18.01.2014

Zabawa Karnawałowa zorganizowana przez rodziców zespołu pieśni i tańca „Tatry” w hali bankietowej
gen. Sikorskiego przy Stowarzyszeniu Pań i Panów Weteranów. Do tańca przygrywa zespół Mr. System.

23.01.2014

Pierwsze spotkanie Dekanalne w parafii St. Mary of the People.

30.01.2014

Spotkanie polskich księży z biskupem w parafii św. Teresy w Etobickoe.

2.02.2014

Błogosławimy świece gromniczne, kończymy śpiew kolęd i rozbieramy świąteczne dekoracje.

4.02.2014

Błogosławimy gardła z okazji wspomnienia św. Błażeja

5.02.2014

Poświęcamy chleb we wspomnienie św. Agaty.

8.02.2014

Z inicjatywy ks. Krzysztofa i rodziców odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z naszej parafii. Była
dobra muzyka, gry i konkursy oraz dla wszystkich uczestników Pizza. W tym dniu odbyła się także Rada
Parafialna w celu omówienia przygotowań do kanonizacji bł. Jana Pawła II

9.02.2014

W naszej wspólnocie parafialnej gościmy pana Edwarda Zawadzkiego który po każdej Mszy świętej
promuje swoją nową książkę o Polakach w Kanadzie. Także w tym dniu obchodzimy w naszej parafii
Dzień Sybiraka. Podczas Mszy św. o godzinie 12:30 modliliśmy się za zmarłych sybiraków w 74
rocznicę wywózki na Sybir. Po Mszy św. licznie zgromadziliśmy się w Sali parafialnej na Akademii
przygotowanej przez naszych harcerzy.

15.02.2014

Zabawa Walentynkowa u Weteranów.

17.02.2014

Już po raz drugi w naszej parafii w dzień rodziny z inicjatywy Ks. Krzysztofa odbył się „Kulig” na farmie
w okolicach Peterborough. Pogoda nam dopisała było wiele radości. Dzieci, dorośli, młodzież zjeżdżała
na sankach, jeździli na łyżwach a także w saniach ciągniętych przez zaprzęg konny. Oczywiście nie
mogło zabraknąć przy takim spotkaniu kiełbasek z ogniska. Radość uczestników była wielka. Ponad 120
osób uczestniczyło w spotkaniu.

20.02.2014

Spotkanie dekanalne w parafii St. Gertrude - Oshawa

24-28.02.2014 Ks. Proboszcz wraz z Ks. Krzysztofem udają się na „Study Days” na Florydę.

5.03.2014

Rozpoczynamy 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. Msza szkolna dzieci ze szkoły Kanadyjskiej św. Jadwigi.

6-9.03.2014

Ks. Krzysztof wraz z ministrantami z naszej parafii udaję się do Chicago na formacyjne spotkanie
Liturgicznej Służby Ołtarza które odbyło się w parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard.

10.03.2014

Rozpoczyna się March Break. Po raz drugi z inicjatywy ks. Krzysztofa przy dużym wkładzie rodziców
odbywają się półkolonie dla dzieci i młodzieży. W poniedziałek dzieci udały się na przedstawienie do
Medieval Times w środę udaliśmy się na łyżwy w piątek byliśmy w „Nubs fun world” zaś we wtorek i
czwartek z młodzieżą udaliśmy się na stok narciarski w Kirby.

12.03.2014

W drodze na Rekolekcje w Kanadzie zatrzymuje się na kilka dni brat ks. Proboszcza -ks. Zbigniew
Rakiej, który obecnie jest proboszczem w parafii św. Ottona w Pyrzycach.

13.03.2014

Z Diecezji Toronto przybywa pan Stan Kamski na ODYT parafialny. Szczegółowo sprawdza wszystkie
dochody i rozchody.

15.03.2014

Spotkanie rady parafialnej. Omówienie parafialnego dnia papieskiego z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła
II.

20.03.2014

Dekanalny Wielko Postny Dzień Skupienia w Pickeringu przy udziale bp. Vincent Ngauyen.

22.03.2014

W szkole polskiej odbył się Konkurs Recytatorski -najlepsi zadziwiają rozumieniem nie zawsze
najprostszych tekstów..

23.03.2014

Po Mszy św. o godzinie 11:00 Młodzieżowa grupa wraz z Votum Production działająca przy naszej
Parafii po raz kolejny przedstawia teatr cieni pt.: „Krzyż i krzyżyk”. Jest to pierwszy występ po rocznej
przerwie tuż przed tourne po polonijnych parafiach naszej diecezji.

25-27.03.2014 Ks. Proboszcz przez trzy dni dojeżdża na zastępstwo do parafii St. Mary
29.03.2014

Rodzice z zespołu pieśni i tańca „Tatry” zorganizowali „Food Festival”. Dochód przeznaczony jest na cel
zespołu.

30.03.2014

Ks. Krzysztof wraz z Votum Production działającą przy naszej Parafii i teatrem cieni pt. „Krzyż i
krzyżyk” udaje się na występ do parafii św. Maksymiliana w Missisagua.

31.03.2014

Naszą wspólnotę odwiedza ks. Bp. Stanisław Stefanek wraz z ks. Proboszczem ze Sterling Heights
Sławomirem Murawką. Godnie podejmujemy zacnych Gości.

2.04.2014

Urodziny ks. Krzysztofa

3.04.2014

Spotkanie dekanalne w naszej parafii. Gościmy księży wraz z ks. Bp. Wincentem.

4.04.2014

Pierwszy piątek miesiąca udajemy się do chorych z naszej parafii.

8.04.2014

Ks. Proboszcz ma spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką do Rzymu na Kanonizację bł. Jana Pawła
II.

9.04.2014

Archidiecezjalny dzień spowiedzi. Przyjazd ojca rekolekcjonisty na coroczne parafialne rekolekcje.
W naszej parafii gościmy ks. Dariusza Kalińskiego.

10.04.2014

Rozpoczynamy 4-dniowe Rekolekcje Parafialne. Msze św. są odprawiane przed południem o godz. 11:00
i wieczorem o godz. 7:00.

11.04.2014

Dziś dzieci z angielskiej szkoły św. Jadwigi mają spowiedź przed Świętami. Po południu ks. Krzysztof
wraz z młodzieżą i grupą Votum Production udaję się na kolejne wyjazdowe przedstawienie teatru cieni
pt. „Krzyż i krzyżyk” do parafii w Scarborought.

12.04.2014

Ks. Krzysztof udaję się do pomocy w przedświątecznej spowiedzi do parafii w Scarborought.

13.04.2014

Niedziela Palmowa. Harcerze przed każdą Mszą św. rozprowadzają palmy. Na każdej Mszy św. lektorzy
czytają Pasje z podziałem na role. Rekolekcjonista udziela specjalnego błogosławieństwa. Rodzice z
zespołu „Tatr” prowadzą sprzedaż ciast i pierogów. Podczas Mszy św. o godzinie 11:00 zostały
wprowadzone dwie duże palmy i dwie mniejsze zrobione przez dzieci.

14.04.2014

Ks. Krzysztof pomaga w spowiedzi w parafii św. Maksymiliana w Missiagua.

15.04.2014

Grupa parafian wraz z księżmi dekorują kościół.

16.04.2014

Ks. Proboszcz pomaga w spowiedzi w parafii św. Maksymiliana w Missiagua.

17.04.2014

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

20.04.2014

Mszą św. Rezurekcyjną ogłaszamy światu wielką tajemnice naszej wiary. Chrystus Zmartwychwstał.

24.04.2014

Ks. Proboszcz z grupą pielgrzymów udaję się na pielgrzymkę do Rzymu aby wziąć udział w kanonizacji
bł. Jana Pawła II

24-25.04.2014 Doroczna Konferencja Księży Polskich na Wschodną Kanadę. Gościem naszym jest Ks. Bp. Wiesław
Śmigiel.
26.04.2014

Cały Autobus pielgrzymów z naszej Parafii w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia udaje się do Wilna.
Uroczystościom przewodniczy i homilie wygłasza Bp. Wiesław Śmigiel.

27.04.2014

W Niedziele Bożego Miłosierdzia w Rzymie odbywa się kanonizacja wielkiego Polaka Papież Jana
Pawła II i Jana XXIII. Grupa parafian wraz z ks. Proboszczem reprezentuje naszą parafię na Placu św.
Piotra w Rzymie. Zaś zdecydowana większość uczestniczy w dniu papieskim zorganizowanym w naszej
parafii. O godzinie 11:00 uczestniczymy we Mszy świętej pod przewodnictwem ks. Lesława
Prebendowskiego, który przybył ze Scarborough wraz ze swoimi parafianami aby razem z nami
dziękować panu Bogu za świętość papieża Jana Pawła II. Po Mszy św. był ciąg dalszy programu
przygotowany przez ks. Krzysztofa i panią Majkę Jagiełło. Udział w programie wzięły dzieci, młodzież
dorośli, muzycy: Grzegorz i Elżbieta Czuba, Marek Bawol, Piotr i Karolina Gardzińscy, Joanna Krynski i
Magdalena Słomińska. Po prorgramie artystycznym udaliśmy się do Sali parafialnej na papieskie
kremówki i występ zespołu ludowego „Stella Polonia” z parafii ze Scarborough.

4.05.2014

Podczas Mszy św. o godzinie 12:00 modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny obchodząc święto
Narodowe Uchwalenia Konstytucji 3-majwej, a także dziękowaliśmy Panu Bogu za rok szkolny w szkole
Polskiej. Podczas Eucharystii obecne były poczty sztandarowe dzieci i młodzież, harcerze. Po Mszy
świętej udaliśmy się na Akademię do Sali parafialnej.

05.05.2014

Msza św. dla szkoły angielskiej.

08.05.2014

Pierwsza spowiedź przed I Komunią dzieci szkoły angielskiej.

10.05.2014

Piękny koncert z okazji Dnia Matki przygotowany przez zespół „Tatry”. Były znakomite występy dzieci
zaprezentowały się wszystkie grupy. Występ dzieci przeplatany był deklamacją tekstów o Mamie. W dniu
jutrzejszym sprawowaliśmy Mszę Świętą w intencji Mam. Zespół dziecięcy przygotował na ten dzień
specjalna piosenkę oczywiście o naszych mamach. Przed błogosławieństwem dzieci wręczyły swoim
mamom kwiaty -symbol wdzięczności za matczyną troskę.

11.05.2014

I Komunia Św. dzieci z kanadyjskiej Szkoły Św. Jadwigi.

14-15.05.2014 W tych dniach ks. Krzysztof ma zastępstwo w parafii St. Gregory w Oshawie.
16.05.2014

Ks. Proboszcz po uroczystościach kanonizacyjnych w Rzymie i po krótkim pobycie w Polsce powraca do
Oshawy.

17.05.2014

Rano miała miejsce spowiedź i wyznanie wiary oraz próba polskich dzieci przed I Komunią Św.
Wieczorem miała miejsce uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji 40 lecia święceń kapłańskich naszego
Ks. Proboszcza Stanisława Rakieja. Licznie zgromadzeni wierni modlili się w intencji jubilata; o dalsze
błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski na dalszą posługę kapłańską. Po Mszy Świętej był czas
na osobiste spotkanie z jubilatem przy pysznym torcie i kawie. Był szampan, kwiaty, życzenia i dużo
radości.

18.05.2014

I Komunia Święta dzieci z polskiej szkoły. Mszy św. przewodniczy ks. Proboszcz, ks. Krzysztof wygłosił
homilię a zespół dziecięcy poprzez śpiew uświetnił naszą modlitwę. `

25. 05.2014

Na Mszy o godz. 11am, dzieci dziękowały Bogu za 5 lat kapłaństwa Ks. Krzysztofa. Oczywiście nie
obyło się bez torta, kawy, kwiatów i ciepłych życzeń.

26.05.2014

Spotkanie w szkole Św. Jadwigi.

31.05.2014

Mszą świętą dziękczynną za miniony rok szkolny o godzinie 9:30 zakończyliśmy lekcje w polskiej szkole
sobotniej. Po Mszy sw. dzieci udały się do szkoły gdzie zostały rozdane świadectwa. Natomiast,
o godzinie 17:00 w naszej parafii miało miejsce Bierzmowanie, którego udzielił bp. Vincent Ngyen.

1.06.2014

Na zaproszenie ks. Proboszcza Jana Michalskiego z Guelph, ks. Krzysztof w raz z zespołem dziecięcym
udaje się na koncert z okazji dnia dziecka.

8.06.2014

Po raz kolejny na terenach przy Domu Weteranów odbył się Festyn Parafialny połączony z Dniem
Dziecka. Podczas festynu można było wziąć udział w turnieju w Piłkę Nożną, dla dzieci były gry i
zabawy, Jumping Castle, gościliśmy także panów strażaków. Podczas festynu przygrywał zespół
muzyczny także wystąpił nasz zespół dziecięcy. Każdy kto uczestniczył w festynie mógł skorzystać z
przepysznych wypieków przygotowanych przez mamy i panie z Towarzystwa Różańca Świętego. Panie
Weteranki serwowały swoje smaczne menu, a tatusiowie na Barbecue piekli kiełbaski. Wszystkim
sponsorom dziękujemy za wsparcie i pomoc w organizacji.

27-30.06.2014 Ks. Krzysztof z grupą z Zespołu dziecięcego i Ministrantów udaje się na kilka dni na nasze kanadyjskie
Kaszuby.
1.07.2014

Obchodzimy Canada Day

2.07.2013

Ks. Krzysztof udaje się do Polski na swoje wakacje.

2.08.2014

Powrót z Polski ks. Krzysztofa

4.08.2014

Rusza piesza pielgrzymka z Toronto do Midland. Wśród nich z grupą z naszej Parafii idzie ks. Krzysztof.
Razem z ks. Leszkiem ze Scarborough prowadzą jedną z 3 grup.

9.08.2014

W sobotę wieczorem wraca ks. Krzysztof. z pielgrzymki, kiedy to Ks. Proboszcz z grupą innych osób
udaje się na główne Uroczystości do Midland.

10.08.2014

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

15.08.2014

Patronalne święto Ojców Oblatów. Ks. Proboszcz udaje się na Mszę św. i przyjęcie do ich domu
rekolekcyjnego w Mississauga.

24.08.2014

Z okazji Święta Żołnierza odprawiana jest Msza św. Polowa przy Domu Weteranów. Mszy św.
przewodniczył ks. Krzysztof, natomiast homilię wygłosił ks. Proboszcz. Po Eucharystii udaliśmy się na
uroczysty obiad przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Pań przy Weteranach.

6.09.2014

Od rana trwają zapisy do polskiej szkoły sobotniej i na lekcje religii. Ks. Krzysztof zachęca dzieci do
zapisów do zespołu dziecięcego i na ministrantów.

8-9.09.2014

Ks. Proboszcz wraz z ks. Wikarym udają się na coroczne rekolekcje do Ośrodka Ojców Kapucynów
niedaleko Detroit.

13.09.2014

Szkoła św. Jadwigi po wakacyjnej przerwie wznawia zajęcia.

13-14.09.2014 W naszej parafii gościmy Fr. Soosa Pakiam z Indii który prowadzi apel misyjny.
14.09.2014

W niedzielę 14 września w Toronto odbył się Polonijny Festiwal na Roncesvalles. Podczas festiwalu
trwały występy zespołów muzycznych i folklorystycznych. Naszą parafię reprezentował zespół taneczny
„Tatry” grupa IV i V. Bardzo dziękujemy za występ i cieszymy się że młodzież poprzez muzykę ludową
wzmacnia więź z krajem pochodzenia. Droga młodzieży jesteśmy z was dumni a rodzicom i zarządowi
dziękujemy za wkład w funkcjonowanie naszego zespołu.

16.09.2014

Ma miejsce, Msza św. szkoły angielskiej na rozpoczęcie roku szkolnego.

18.09.2014

Imieniny ks. Proboszcza.

1.10.2014

Ze względu na nabożeństwa różańcowe w tym miesiącu Msze św. odprawiane są o godzinie 19:00.
Dzieci mają swoje nabożeństwo różańcowe w środę o godzinie 18:30.

2.10.2014

Ks. Proboszcz bierze udział w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja w parafii św.
Maksymiliana Kolbego w Misisagua.

5.10.2014

Ks. Proboszcz reprezentuje naszą parafię na uroczystościach Jubileuszowych Parafii św. Maksymiliana
Kolbego w Misisagua.

10-13.10.2014 W dniach od 10-13 października w naszej parafii odbyło się formacyjne spotkanie Liturgicznej Służby
Ołtarza. Na spotkanie przybyli ministranci z Lombard z parafii Miłosierdzia Bożego z ks. Tomaszem
Dzidą, z Hamtramack z parafii św. Floriana z ks. Lesławem Prebendowskim i ze Scarborough z parafii
Matki Bożej Królowej Polski z ks. Michałem Skibą. W sobotę rano udalismy się do Scarborough gdzie
uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Następnie udaliśmy się do Toronto, między innymi byliśmy na CN
Tower i w Akwarium. W sobotę wieczorem uczestniczyliśmy w przygotowaniu liturgii na niedziele i
wieczornym nabożeństwie dziękczynnym. Bardzo serdecznie dziękujemy zespołowi za uświetnienie
nabożeństwa swoim śpiewem. W niedziele o godzinie 11:00 odbyła się uroczysta Msza święta podczas,
której ministranci odnowili swoje przyrzeczenia. Po Mszy św. rodzice ministrantów i dzieci z zespołu
przygotowali uroczysty obiad dla wszystkich uczestników, rodzin ministrantów i dzieci z zespołu.
Po obiedzie udaliśmy się na boisko przy “Weteranach” gdzie rozegraliśmy mecze towarzyskie w piłkę
nożną. W poniedziałek ministranci z Lombard wczesnym rankiem udali się nad Niagara Falls.

16.10.2014

Szkolna Msza św. z okazji Dnia Dziękczynienia.

17.10.2014

17 października w parafii p.w. Św. Jadwigi w Oshawie odbyło się czuwanie w intencji wszystkich
Polaków rozproszonych po całym świecie. W ten sposób chcieliśmy wyrazić „my” emigranci swoją
solidarność i wdzięczność ze wszystkimi pielgrzymami, którzy w tym dniu pielgrzymowali do
sanktuarium na Jasnej Górze aby modlić się za każdego z nas.
Nasze czuwanie rozpoczęliśmy Mszą świętą o godzinie 19:00 pod przewodnictwem ks. Michała Skiby.
W czasie Mszy św. zgromadzeni wierni wysłuchali nagraną wcześniej homilię ks. Bp. Wiesława
Lechowicza. Po Mszy św. odmówiliśmy różaniec z Apelem Jasnogórskim. Wszyscy zgromadzeni
uważnie oglądali i słuchali retransmisję Apelu Jasnogórskiego, który był prowadzony przez naszego
przełożonego generalnego ks. Ryszarda Głowackiego. Po apelu rozpoczęliśmy adorację przed
Najświętszym Sakramentem. Naszą adorację zakończyliśmy indywidualnym błogosławieństwem.
Bardzo serdecznie dziękujemy ministrantom za obecność i asystę podczas Mszy św., młodzieży z
naszego zespołu pieśni i tańca „Tatry” za obecność i czynne włączenie się w liturgię; harcerzom,
chórowi, panu organiście i zespołowi za uświetnienie naszego modlitewnego spotkania.

17-18.10.2014 W sobotę wieczorem, a także w niedzielę podczas Mszy św. sprawdzaliśmy frekwencje naszych
parafian poprzez coroczne liczenie uczestniczących w Eucharystii.

31.10.2014

W tym dniu w naszej sali parafialnej odbył się bal w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych. Na bal
zgromadzili się dzieci wraz z rodzicami. Dzieci były przepięknie poprzebierane za osoby święte. W
czasie balu tańczyliśmy, był czas na pokolorowanie wybranego przez siebie świętego. Oczywiście nie
mogło zabraknąć konkursów dla najmłodszych uczestników. Na koniec balu każdy uczestnik otrzymał
dużą paczkę słodyczy. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli przy
zorganizowaniu Balu Wszystkich Świętych. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy
dostarczyli słodkości dla naszych uczestników.

1.11.2014

W Uroczystość Wszystkich Świętych odprawiamy Msze św. o godzinie 8:00, 10:00 i 17:00.
Wieczorem, w naszej parafii organizowaliśmy “Zaduszki”, podczas których modliliśmy się za naszych
bliskich zmarłych. Żyjąc na emigracji daleko od kraju nie mamy możliwości w tych dniach odwiedzać
grobów naszych bliskich. Dlatego w sposób szczególny nasze “Zaduszki” były poświęcone tym, do
których nie mogliśmy dotrzeć. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy wprowadzeniem relikwi świętych.
Gościliśmy relikwie: św. Ojca Pio, św. Peregrino, św. Justinna Nummana, św. Jana Pawła II,
św. Faustynę, św. Eugeniusza de Mazenod, bł. Karolinę Kóżkównę, św. Jadwigę, św. Jana Kantego,
św. Anne. Było to napewno nie zapomniane przeżycie dla nas wszystkich.

2.11.2014

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.
Rozpoczynamy Nowennę 9 Mszy św. za naszych Zmarłych i codziennie odmawiamy różaniec
przywołując pamięć o zmarłych z kart wypominkowych.

4.11.2014

Msza św. szkolna z udziałem dzieci ze szkoły kanadyjskiej.

8.11.2014

Wielka Zabawa doroczna z okazji uzyskania przed laty dla Stowarzyszenia Weteranów by prowadzić
działalność t.z.w. „Charter Night”.

9.11.2014

Celebrowaliśmy Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. O godzinie 12.30 rozpoczęliśmy Mszą
św., na którą licznie zgormadzili się przedstawiciele Stowarzyszeń Polonijnych wraz ze Sztandarami. Po
uroczystej Eucharystii udaliśmy się do sali parafialnej na akademie przygotowaną przez dzieci, młodzież i
harcerzy. Na koniec akademii grupa czwarta zespołu Tatr zatańczyła jak zawsze przepięknie nasze tańce

ludowe. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu tej Akademii. Dziękujemy
dzieciom i młodzieży za to, że przedstawili nam zarys historyczny naszego patriotycznego święta.
Jesteśmy z was dumni.
12.11.2014

Spotkanie u bp. Vincenta Ngyen.

16.11.2014

Po raz kolejny odbył się tzw. “bigos harcerski” organizowany przez rodziców harcerzy, którzy czynnie
udzielają się przy naszej parafii. Przez ostatni tydzień kochane mamy przygotowywały obiad, który był
podawany w czasie harcerskiego spotkania. Nasze harcerskie spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią o
godzinie 12.30 pod przewodnictwem ks. Krzysztofa. Podczas Mszy świętej modliliśmy się za zmarłych
Harcerzy i Harcerki. Po Eucharystii udaliśmy się na harcerski bigos, kiełbaskę i pieczeń. W trakcie
obiadu każda drużyna zaprezentowała się prowadząc harcerski kominek. Sala parafialna była wypełniona
po brzegi. Społeczność bardzo chętnie kupowała losy. Dochód przeznaczony był na funkcjonowanie
naszych harcerzy. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspaniałego
spotkania. Drodzy Harcerze i Harcerki bardzo się cieszymy, że Was mamy a rodzicom, którzy was
przywożą w każdy czwartek na zbiórki serdecznie dziękujemy.

20.11.2014

Spotkanie Dekanalne w St. Leo the Great Brooklyn.

22-23.11.2014 Festiwal Piosenki Religijnej w Centrum Jana Pawła II w Misisagua.
23.11.2014

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
żelaźni -czyli 65 latki otrzymują specjalne błogosławieństwa papieskie. Potem jest tort i kawa w Sali na
dole. Od parafii wszyscy otrzymują okolicznościowe dyplomy ze złotą pieczęcią.

24-26.11.2014 Ks. Krzysztof udaje się na coroczny zjazd księży wikariuszy do parafii św. Floriana w Hamtramck.
5-6.12.2013

Ks. Proboszcz udaję się na konferencje i dzień skupienia do sióstr Pasjonistek w Peterborough.
Każdy z nas lubi być obdarowany jakimiś prezentami. Każdy prezent wyraża naszą wdzięczność.
Na pewno bardzo z tego powodu cieszą się dzieci. 6 grudnia do szkoły polskiej św. Jadwigi zawitał
święty Mikołaj. Wszystkie dzieci przywitały bardzo serdecznie i gorąco Mikołaja śpiewem kolęd.
Podczas rozdawania prezentów wszystkie klasy począwszy od najmłodszych do najstarszych
zaprezentowały się poprzez przygotowane przepiękne teksty a także znakomite pastorałki. Po Szkole
Polskiej odbył się Christmas Craft świąteczny przygotowany przez zespół „Tatry’. Dzień później,
św. Mikołaj zawitał do naszej parafii. Podczas Mszy świętej o godzinie 11:00 dzieci bardzo serdecznie
przywitały Mikołaja śpiewem. Ks. Krzysztof w imieniu wszystkich dzieci przywitał Mikołaja i zaprosił
go na dół do sali parafialnej gdzie Mikołaj rozdał dzieciom prezenty. Św. Mikołajowi dziękujemy za tak
częste odwiedzanie dzieci z naszej parafii.

8.12.2014

Patronalne święto Ojców Oblatów. Ks. Proboszcz uczestniczy we Mszy św. w ich Rezydencji.

10.12.2014

Adwentowy Dzień Spowiedzi w całej Archidecezji.

11.12.2014

W sali parafialnej odbyło się spotkanie opłatkowe naszych harcerzy. Podczas tego spotkania harcerze
wraz ze swoimi opiekunami śpiewali kolędy przy akompaniamencie druhny Anny. Po modlitwie i
śpiewie kolęd ks. Krzysztof do wszystkich harcerzy wygłosił świąteczną Gawędę. Po Gawędzie i
złożonych życzeniach harcerki rozdały opłatki i każdy z nas w miłej i świątecznej atmosferze przełamał
się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia.

12.12.2014

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

13.12.2014

Spotkanie Rady Parafialnej.

14.12.2014

Już jest tradycją w naszej parafii że zawsze w trzecią niedzielę Adwentu, niedzielę radości, po Mszy św. o
godzinie 12:30, dzieci z polskiej szkoły wystawiają Jasełka, wprowadzając nas w nastrój świąteczny, a
zarazem przypominają nam że czas Adwentu zbliża się ku końcowi. Mali artyści zaprezentowali się
znakomicie. Wszystkie teksty zostały opanowane na pamięć. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Beacie
Baczyńskiej, pani Annie Skomra i pani Elżbiecie Piaseckiej za przygotowanie dzieci. Podczas Jasełek
wysłuchaliśmy kolęd w wykonaniu naszego zespołu muzycznego, który poprzez akompaniament i śpiew
uświetnił występ naszych kochanych dzieci.

15.12.2014

Spowiedź przedświąteczna dzieci ze szkoły kanadyjskiej.

16.12.2014

Spotkanie opłatkowe w Polskiej Szkole Średniej. Na to spotkanie przybyli rodzice uczniów oraz ks.
Krzysztof z instrumentem klawiszowym, na ktrórym akopmpaniował do wspólnego śpiewu kolęd. Pani
Ewa i pani Jagoda znakomicie przygotowały nasze spotkanie opłatkowe, podczas którego młodzież
odczytała teksty o Bożym Narodzeniu a także z wielką radością śpiewała kolędy. Ks. Krzysztof
poprowadził modlitwę, pani Ewa czuwała nad przebiegiem naszego spotkania. Kochana nasza młodzież
bardzo zaangażowała się w to świąteczne spotkanie – było to widoczne po przeczytanych przez nich
świątecznych tekstach. Pani Ewie i pani Jagodzie bardzo serdecznie dziękujemy za wytworzoną
świąteczną atmosferę i za przygotowanie naszej młodzieży.

17.12.2014

Wyjazd po choinki. Jak zawsze przywozimy te najpiękniejsze.

19-22.12.2014 Pomagamy w spowiedzi w innych Parafiach.
22.12.2014

Ustawiamy dekorację w kościele.

24-25.12.2014 Mszami Pasterskimi o 10pm, polsko-angielskiej; i o 12am, polskej, cieszymy się przyjściem Boga do
człowieka. O godzinie 10pm przewodniczył ks. Proboszcz, natomiast o godz. 12am ks. Krzysztof.
Słowo Boże wygłosił ks. Mateusz Gardziński, goszczący na Święta u Mamy.
27.12.2014

We wspomnienie św. Jana ewangelisty jak zwyczaj nakazuje święcimy wino. Harcerze i młodzież z
zespołu „Tatry” odwiedzają domy z tradycyjną kolędą

31.12.2014

Podczas Mszy św. i nabożeństwa na zakończenie roku kalendarzowego dziękowaliśmy za miniony czas a
także przepraszaliśmy za popełnione grzechy. Mszy św. o godzinie 17:00 przewodniczył ks. Mateusz
Gardziński. Nabożeństwo dziękczynna i homilie wygłosił ks. Proboszcz.
O północy grzecznie pożegnaliśmy Stary Rok. Przed pójściem spać prosiliśmy Opatrzność o pomyślność
dla nas i całej Parafii na rozpoczęty 2015 Rok.

