
BIULETYN PARAFIALNY 

WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH 
 

RZYMSKO –  KATOLICKA PARAFIA 

P.W. ŚW. JADWIGI 
www.sthedwig.ca 

swjadwigaoshawa@gmail.com 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

       MSZE  NIEDZIELNE  –  SUNDAY  MASSES 

Sobota – Saturday 5:00 P.M. – Polish 

Niedziela – Sunday 8:00 A.M. – Polish;  9:30 A.M. – English; 11:00 A.M. – Polish;  12:30 P.M. – Polish 

MSZA  W  DZIEŃ  POWSZEDNI  –  DAILY  MASS 

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

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – Mark / Marka 1, 14-20 

 
 

Today’s Gospel brings us back 

to the need to change. Jesus 

invites his first followers to 

come with Him. Jesus invites 

us to follow Him as well. We 

need at some level to have this 

personal encounter with the Lord, even though it will not be in 

the same way as these earlier followers who were able to touch 

Him, to hear Him, to see Him, in the flesh. We walk by faith. Yet 

we are still called, by faith, to touch Him, to hear Him and to see 

Him. In order to do this, we must change. The change we need is 

to live by faith and to touch by faith and to see by faith. It is not 

an easy change, because the world around us wants us not to 

believe, to touch or to see. ………………………………………. 

 

May Jesus Himself touch our hearts today so that we may 
touch Him. May Jesus Himself open our eyes today so that we 
may see Him. May Jesus Himself come into our hearts today 
to strengthen our faith. Help me, Lord Jesus!   
 

 

W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że Apostołowie gdy usłyszeli 

wezwanie do pójścia za Jezusem: "Natychmiast zostawili sieci" 

Natychmiast! A czy Ja natychmiast zostawiam wszystko i idę za 

Jezusem? Czy natychmiast, zostawiam swoje sieci, swoje teorie 

swoje myślenie, by przyjąć myślenie Boga? Czy natychmiast, gdy 

dopuściłem się jakiegoś zła względem swego bliźniego zmieniam 

swoje postępowanie i uginam się pod naporem swego egoizmu i 

wyduszam z siebie słowo: przepraszam?  Drobna rzecz, ktoś 

pomyśli, ale czy nie z takich drobnostek zbudowany jest dzisiaj 

świat? Siostro i Bracie! Zostaw wszystko, zostaw swoje myślenie, 

swoje teorie, swój egoizm, swoją pychę, swoją obojętność na 

drugiego, swój cynizm, swoją sztuczność wobec Boga i bliźniego, 

swoje kłamstwa, swoje oszustwa i poddaj się Bogu. Zmień swoje 

działanie, jak mieszkańcy Niniwy. I zacznij już od dziś Nie zwlekaj! 

Nie zwlekaj pokochać Boga! Nie każ mu czekać, że pokochasz Go 

innym razem,w innym momencie twego życia. On czeka na ciebie, 

przychodzi znów w Komunii świętej, i czeka aż zdarzy się cud 

przemiany. Otwórz się na Tę Miłość! Zostaw swoje sieci - jak 

Apostołowie - i idź za Nim!...................................................... 

Panie mój! Miłości moja! Jeśli będziesz ze mną, wszystkiemu 

podołam. W Tobie mam nadzieję. Tylko w Tobie. 

 

 

BIURO  PARAFIALNE  –  OFFICE  HOURS 
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JANUARY / STYCZEŃ 24, SATURDAY – SOBOTA                ~Św. Franciszka Salezego~ 

5:00PM          †† Sylwester Rabanowski (1 rocz. śm.) – Córka z Rodziną 
                      

JANUARY / STYCZEŃ 25,  SUNDAY–  NIEDZIELA                  >> Światowy Dzień Trędowatych<< 

8:00AM         † Maria Bundyra (13 rocz. śm.) – Dzieci z Rodziną  

9:30AM         †† Waclaw & Robert Adamcewicz  – Wife and Mother 

11:00AM       † Mieczysław Rogalski (2rocz. śm.) –  Rodzina       >>>MSZA Z UDZIAŁEM DZIECI<<<ZAPRASZAMY>>> 

11:00AM       † Zdzisław Bator –  Rodzina        

12:30PM        O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha świętego, opiekę Matki Bożej i życiową mądrość dla Łukasza z   

                       okazji urodzin – Dziadkowie 

Po ostatniej Mszy św. zapraszamy do naszej Kawiarenki 
 

January / Styczeń 26, Monday – Poniedziałek                ~Świętych Biskupów Tymoteusza i Tytusa~ 

7:00PM        † Aniela Wallis (4 rocz. śm.) – Mąż Leon  

7:00PM        Z prośbą o powrót do zdrowia dla Feliksa i opiekę Matki Bożej dla Jego Rodziny –  Rodzina       
 

January / Styczeń 27, Tuesday – Wtorek        ~Bł. Jerzego Matulewicza~ 

7:00PM         †† Franciszek i Weronika Czerniawski – Z. Urbanowicz  

7:00PM         †† Józef i Aniela Piasecki – Syn z Rodziną 
 

January / Styczeń 28, Wednesday – Środa              ~Św. Tomasza z Akwinu~ 

7:00PM         † Mieczysław Rogalski (2 rocz. śm.) –  Rodzina        

7:00PM         † Jan Wojtasiuk –  Rodzina        
             

January / Styczeń 29, Thursday – Czwartek          

7:00PM         † Zenon Król – Żona  

7:00PM         O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Żony z okazji urodzin – Mąż  
 

January / Styczeń 30, Friday – Piątek           

7:00PM        †† Janina i Władysław Wojtasiak – Rodzina 

7:00PM        † Tadeusz Gardziński (13 rocz. śm.) – Żona z Dziećmi 
 

JANUARY / STYCZEŃ 31, SATURDAY – SOBOTA          ~~św. Jana Bosko~                                     Fuel Collection 

8:00AM         † Bolesłąw Pęksa (3 rocz. śm.) – Siostra z Rodziną  

5:00PM          O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Łukasza z okazji urodzin – Rodzice i Brat 
                      

FEBRUARY/ LUTY 1,  SUNDAY –  NIEDZIELA                                                          Fuel Collection 

8:00AM         †† Maria i Adolf Felsztyński – Córka z Rodziną  

9:30AM         †† Harold & Rita Tindale  – Son with Family 

11:00AM       †† Bogusława i Bronisław Zubrzycki –  Rodzina Gardziński       

12:30PM        Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Barbary i Andrzeja Buchner, z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo 

Po ostatniej Mszy św. zapraszamy do naszej Kawiarenki 
 

 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

1 LUTEGO / 1 st OF FEBRUARY 2015 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM         N. Wojdylo, T. Dzięgiel 

9:30AM         H. St. Louis, McLaren D, McLaren E 
11:00AM       I. Sagan, B. Piasecka, M. Słomińska,  

                       A. Kryńska 

12:00PM       A. Gardzińska, M. Świrski, Z. Sokołowska 
 

 

 
 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede Wszystkim Zdrowia 

i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. Jadwigę 

 

PODZIĘKOWANIE RADY PARAFIALNEJ 
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w 

zeszłym tygodniu na cele remontu naszego kościoła. Dzięki 

waszej hojnej ofiarności, wkrótce zrealizujemy nasze plany 

remontu w trosce o dobro naszej świątyni i wiernych.        

W zeszłą niedzielę zebraliśmy $5,693.00. …………………                   

Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać! 

 

THANK YOU NOTE FROM ST. HEDWIG’S 

PARISH COUNCIL 
The parish council would like give their sincere thanks for 

the contributions made to our renovation fund last 

week.  May God Bless All who have donated! 

Thank you again and God’s Blessings to you all! 
 
 



 

 
 

ODWIEDZINY  

DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA 
W okresie świątecznym i noworocznym 

pragniemy złożyć rodzinom w parafii 

wizytę duszpasterską, związaną z 

błogosławieństwem dla rodziny i 

domostwa.  Te rodziny, które życzą sobie 

odwiedzin, prosimy o złożenie 

zgłoszenia.  Kartki wyłożone są na 

stoliku za ławkami. 

 

PASTORAL VISIT - CAROLLING 
During this holy time and the New Year, we wish to offer the 

families in our parish a pastoral visit. Interested parishioners are 

asked to fill out a visitation card, which can be found on the table 

by the main entrance to the church. 

 

MSZA KU CZCI TYM, KTÓRZY NIE 

WRÓCILI Z ZESŁANIA - SYBIRAKÓW 
W 75 rocznicę tragicznej zsyłki Polaków ze 

wschodu na Sybir i do stepów Kazachstanu przez 

Rosję sowiecką.  W dniu 8 lutego 2015, o godz. 

12:30 odbędzie się uroczysta Msza św. żałobna w 

naszym kościele, na którą proszone są: 

Organizacje Polonijne o przybycie z Pocztami 

Sztandarowymi i w szykach zwartych.  Weterani i 

Panie SWAP, Grupa 21 ZPwK, Gmina 7 Związku Narodowego 

Polaków, Harcerstwo, Tatry, Szkoły Polskie, oraz całą Polonię 

by uczcić pamięć pomordowanych, zagłodzonych, zamęczonych 

przy katorgicznych pracach w łagrach Sybiru i stepach 

Kazachstanu. 

Zginęli  tylko dlatego, że byli Polakami. 

Zapraszamy całą Polonię i prosimy o liczne przybycie.   

Po Mszy św. spotkamy się na Akademii w Sali pod Kościołem 

przy kawie i ciastku.  
                                                                                                           Zapraszają:  

Kongres Polonii Kanadyjskiej okręg Oshawa & Związek Sybiraków w Oshawie 
 

 

RYCERZE KOLUMBA 
Informujemy, że w niedzielę 1 lutego, 2015 -będziemy gościć w 

naszym kościele - Rycerzy Kolumba. Zapisy do tej organizacji, 

która będzie reprezentować naszą Parafię, będą możliwe po 

Mszach św. w sali parafialnej.  Zakon Rycerzy Kolumba, jest to 

największa na świecie katolicka organizacja świecka o 

charakterze charytatywnym.  

Po więcej informacji prosimy dzwonić do Heńka 905-728-2532. 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

PARAFIALNEJ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI  

W OSHAWIE Z DNIA 17 STYCZNIA, 2015 
Powitanie członków Rady Parafialnej przez ks. Proboszcza 

Stanisława Rakieja  

Następnie  

 Wspólna modlitwa 

 Sprawdzenie obecności 

 

 

 

Obecni:      Ks. Proboszcz Stanisław Rakiej 

     Józef Puzio                           Helena Ciosk  

     Maria Górska                       Stanisław Michalski 

     Zbigniew Kruczek                 Edward Kowalczyk 

     Czesław Majcher                   John Rzeszut 

     Anna Luchowska 

Nieobecni:  Ks. Krzysztof Janicki  

     Czester Skomra                    Krzysztof Kobyliński 

     Zbigniew Nycz                     Artur Szymczak 
 

 Zatwierdzenie Programu zebrania 

 Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady 

Parafialnej, który został przez wszystkich obecnych 

członków jednogłośnie przyjęty. 
 

Główne tematy posiedzenia: 

1. Zamieszczenie nowej tablicy informacyjnej przed 

kościołem, stara uległa doszczętnemu zniszczeniu w 

trakcie wypadku samochodowego.  

      Pan Nycz na poprzednim zebraniu zgodził się wycenić i   

      przedstawić opcje i pomysły odbudowy tablicy.     

      Realizacja projektu odsunięta jest na wiosnę. 

2. Następnie została poruszona kwestia całkowitego 

remontu schodów zewnętrznych kościoła.  Radni 

orzekli, że potrzebna jest więcej niż jedna wycena tego 

projektu (minimum 3 wyceny). Mówiono też o tym, że 

istnieje wiele różnych metod remontu i wiele różnych 

materiałów, które mogłyby być użyte do tego 

przedsięwziecia.  Chodzi o to aby odnowić schody raz a 

solidnie i mieć problem z głowy na dłuższy czas.  

Projekt będzie realizowany na wiosnę.  W dalszym 

ciągu przyjmujemy wyceny. 

3. Kolejnie omówiono duży projekt odwodnienia i izolacji 

fundamentów kościoła.  Nie każdy wie, że przy dużych 

deszczach czy też rozstopach – kuchnia parafialna i 

pokój z bojlerami są zalane wodą, która przenika przez 

ściany.  Chcemy uniknąć zagrzybienia czy też rozpadu 

budynku.  Radni jednogłośnie orzekli, że techniki 

odwadniania i sposoby wykończenia w tym wypadku są 

bardzo istotne.  Ks. Proboszcz podsunął pomysł 

przeciągnięcia zadaszenia dachu nad ścianą, która 

przecieka.  Brano różne opcje pod uwagę, zgadzając się, 

że do tego przedwsięwzięcia potrzebny jest solidny 

fachowiec.  W dalszym ciągu zbieramy wyceny.  

Projekt będzie realizowany późną wiosną. 

4. Poruszono także inne istotne remonty na przyszłość, 

m.in:.  

 W czasie remontu schodów -wymianę nieszczelnych 

progów przy głównym wejściu do kościoła. 

 Ewentualne odnowienie przedniej fasady i wieży 

kościoła (z której spadają kafelki) 

 Naprawa lub wymiana nagłośnienia kościoła 

(Przypominamy, że system nagłośnieniowy został 

zakupiony za kadencji ks. prob. Michalskiego.  Wydano 

na ten cel było ok. $25,000.00.  System działa nie 

zawsze prawidłowo.  Potrzebny jest fachowiec do 

oszacowania naprawy/ usunięcia usterki czy też  

poinformowania nas o wymianie na nowy system 

nagłośnieniowy. 

 Omówiono również sprawę zmiany kluczy kościoła.    

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_%28socjologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_domowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki


 

 Pan John Rzeszut przedstawił pomysł całkowitej 

inwenteryzacji kościoła i oszacowaniu żywotności 

danych urządzeń czy też przedmiotów, itp.   W ten 

sposób bylibyśmy przygotowani na narastające wydatki 

związane z remontem czy też zakupem nowych 

potrzebnych rzeczy.   

5. Omówiono również remont Betanii.  Dla tych, którzy 

nie są w temacie, przypominamy, że w ubiegłym roku 

w okresie przedświątecznym, kiedy to nie mieliśmy 

elektryczności przez kilka dni ze względu na pogodę, 

rury wodne popękały i zalały Betanię.   Do naprawy 

Archidecezja wytyczyła swoją firmę.  Naprawy trwają 

już ponad rok czasu i mamy nadzieję, że dobiegają 

końca.  Radni wraz z ks. Proboszczem, ustalili, że 

zanim firma zakończy pracę zatrudnimy budowlanego 

inspektora z miasta, aby się upewnić, że wszystko jest 

wykonane solidnie zgodnie z kodem budowlanym 

naszej prowincji.   

6. Natępną kwestią, która została omówiona, był nasz 

„Opłatek Parafialny”, który jak wszyscy ogółem orzekli 

był bardzo udany i bez cienia zarzutu. Jedzenie było 

wyśmienite, za co jeszcze raz dziękujemy Paniom 

Kucharkom i wszystkim asystentom.  Na spotkanie 

przybyło ponad 160 osób.  Po zapłaceniu wszystkich 

rachunków, profit z „Opłatka” wynosi $1,400.00.   

7. Poruszono również funkcję dozorcy kościelnego 

(janitor/ maintenance), jego zadań, godzin pracy i 

należytej płacy.  Pani Górska przedstawiła wymogi 

Archidecezji i prawa prowincji w związku z rejestracją 

oraz ewentualnego ubezpieczenia danego pracownika w 

WSIB w razie jakiegokolwiek wypadku przy pracy. 

8. Przedstawiono również potrzebę utworzenia nowej 

Rady Parafialnej Finansowej.   Poprzednia Rada nie 

zmieniała się przez ostatnich 7 lat.   

W tym celu wytypowano Panią Marię Górską na 

Przewodniczącą.  Pomagać jej będą Pan John Rzeszut i 

Pan Artur Szymczak.   

9. Nawiązano też do potrzeby uczestniczenia w zebraniach 

Rady Parafialnej reprezentatorów różnych organizacji 

polonijnych.  W ten sposób wspolnie możemy 

planować różne przedwsiewziecia i wzajemnie 

uzupełniać się.  

10.  Kolejny termin posiedzenia Rady Parafialnej został 

zaproponowany na sobotę  21.02.2015 r. bezpośrednio 

po Mszy św. wieczornej. ……………………………….                                              
Spotkanie zakończono wspólna modlitwą. 

 

MINUTES FROM ST, HEDWIG’S PARISH COUNCIL 

MEETING TAKEN ON 17
TH

 OF JANUARY 2015 

Fr. Stanislaw Rakiej welcomed everyone and started the meeting 

with a prayer and an attendance check. 

Present:      Fr. Stanisław Rakiej (Pastor) 

                    Józef Puzio                             Helena Ciosk  

     Maria Górska                       Stanisław Michalski 

     Zbigniew Kruczek                 Edward Kowalczyk 

     Czesław Majcher                  John Rzeszut 

     Anna Luchowska 

Absent:      Fr. Krzysztof Janicki (Assistant Priest) 

    Czester Skomra                    Krzysztof Kobyliński 

    Zbigniew Nycz                     Artur Szymczak 

The agenda of the meeting was approved & minutes from last 

Parish Council meeting were read and approved. 

 

 

 

Main topics of the meeting: 

1. Installation of new information board at front of the 

church, since old one was destroyed during a car crash.  

Realization of this project will take place during spring 

time. 

2. Renovation of all exterior stairs of the church. It was 

voted that we need at least 3 estimates. Also we need to 

take into consideration the techniques and materials that 

will be used, to make sure that the stairs will be strong 

and solid for a long time. 

3. Drainage of the church was another major point of 

discussion.  It was agreed that we need to hire a 

specialist to determine the condition of the walls and the 

method of the repair.  Fr. Stan suggested raising an 

additional roof above the grounds that get saturated 

with rain or melting snow waters, to prevent the 

flooding in the basement kitchen and in a boiler room.  

We are looking for estimates.   

4. Other potential repair projects were suggested and 

discussed: 

- Fixing of the thresholds of the doors at the front of 

the church 

- Renewing and fixing the front façade and a tower 

of the church  (from which the tiles seem to detach 

and fall of) 

- Replacing or repairing the sound system of the 

church. 

- Replacing all keys of the church 

- Mr. John Rzeszut suggested that through 

inventorization of the church assets and their life 

expectancy is needed and necessary to estimate 

potential repairs and replacements in the future.  

5. Renovation of Betania, which lasts over one year, was 

also discussed.  It was agreed that before completion of 

the project, a building inspector needs to be hired to 

determine that everything is finished properly up & to 

Ontario’s building code. 

6. Everyone present agreed that our Christmas Dinner was 

a success.  After all of the expenses, Parish profit was 

$1,400.00. 

7. Another very important aspect of the meeting was 

regarding duties janitor/ maintenance person, his 

responsibilities, hours of work and payroll.  Mrs. Maria 

Gorski informed everyone, that Archdiocese of Toronto 

needs every employee to be registered and ensured with 

WSIB in case of any accident. 

8. Mrs. Maria Gorska, Mr. John Rzeszut and Mr. Artur 

Szymczak will form our new Financial Committee. 

9. It was voted that representatives from our Polish 

organizations should be present during Parish Council 

Meetings.  To make sure that all decisions are 

considered, planned and realized together. 

10. Next Parish Council meeting will take place on Feb. 21. 

2015.   

Absolutely everyone is welcomed.    

The meeting finished with a short prayer. 

 

KULIG –FAMILY DAY 

16 LUTY (PONIEDZIAŁEK) 

Po raz kolejny organizujemy wyjazd dla dzieci i młodzieży na 

kulig na farmę do Marryland (15 min na północ od 

Peterborough).  Zabieramy ze sobą kto ma: łyżwy i sanki do 

zjeżdżania z górki.  Zachęcamy do wzięcia udziału całe rodziny.  

Zbiórka przy parafii o godz. 11:15am; powrót około 5:30 pm.   



 

Koszt kuligu: $35 od Rodziny lub $15 od osoby.  Ilośc miejsc 

ograniczona.  Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do śnieżnej 

zabawy.  Zapisy do poniedziałku, 9 lutego.  Wyjazd może być 

odwołany ze względu na brak śniegu. 
 

KAWIARENKA 
Zapraszamy Wszystkich po niedzielnych Mszach św. do naszej 

Kawiarenki, na rozgrzanie ducha i ciała przy gorącej kawie i 

herbacie; obiecujemy, że nie zabraknie również ciasta 

przygotowanego dla nas przez Mamy naszych ministrantów. 

Natomiast, 1 lutego, o przygotowanie Kawiarenki prosimy 

zespół „Tatry”. 

Serdecznie Wszystkich zapraszamy i prosimy o wsparcie. 
 

VIDEO DYSKI 
Video Dyski będą rozprowadzane po każdej Mszy św. o godz. 

11, w Kawiarence pod kościołem.  Cena dysku $6.00. 

Dostępne filmy: 

 Jasełka – Grudzień 2014 

 Msza św. z okazji Kanonizacji Papieży: naszego 

Rodaka Jana Pawła II & Jana XXIII 

 Bierzmowanie – May 31, 2014 

Dochód ze sprzedarzy dysków przeznaczony będzie dla 

biednych i potrzebujących naszej Parafii.   

Niebawem będzie możliwość zakupienia dysków z innych 

uroczystości parafialnych i poloninych.   

Możliwość uzyskania informacji na temat przegrywania swoich 

domowych kolekcji VHS na DVD. (VHS taśmy oraz taśmy z 

kamer DVD – różnego typu i camcorderu VHS). 

 
 

KUCHNIA SW. WINCENTEGO 
Tylko raz w miesiącu przypada dyżur polskiej społeczności 

przygotowania posiłków dla bezdomnych w Kuchni Św. 

Wincentego a Paulo.  Panie starszej generacji odrobiły z 

nawiązką swoje zobowiązania.  Dziś nie są już w stanie aktywnie 

pomagać.  W ostatni pierwszy piątek miesiąca były obecne tylko 

3 Panie i 1 Pan.  To stanowczo za mało, aby przygotować ponad 

150 obiadów.  Nie wierzę, że Panie i Panowie młodszej generacji 

wszyscy pracują i są tak bardzo zajęci żeby nie mogli pomóc.  

Apeluję ogromnie i proszę serdecznie o wsparcie zangażowane 

tam osoby.  Za zrozumienie i okazaną pomoc serdecznie 

dziękuję.                Ks. Proboszcz 
 

 

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA WETERANÓW A.P. 

& PAŃ PRZY WETERANACH 
W niedzielę 25 stycznia o godz. 2pm. odbędzie się zebranie.  

Prosimy członków o liczne przybycie. 
 

 

 

ZABAWA WALENTYNKOWA 

Stowarzyszenie Weteranów zaprasza Polonię na 

Zabawę Walentynkową w sobotę 14 lutego od 

godz. 7pm do 1am.  Podczas zabawy odbędzie 

się koronacja “Miss i Mini Miss Pavilion 

Kraków 2015”.  Do tańca gra DJ „Music in 

Motion” (polska & kanadyjska muzyka).  Bilety 

w cenie $15 od osoby, które można nabyć w sklepie Variety & 

Deli Oshawa Blvd. S. Tel. 905-728-7257 oraz przy drzwiach.  

Bar & Kuchnia otwarta.  Prosimy o poparcie. 

 

 

 
 

 

 

 DZISIAJ OBCHODZONY JEST 62 ŚWIATOWY 

DZIEŃ TRĘDOWATYCH 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na 

kolana, prosił Go:  Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty 

litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź 

oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. 

(Mk 1,40)      

Ustanowiony z inicjatywy Sługi Bożego Raoula Follereau, 

Światowy Dzień Trędowatych jest okazją do przypomnienia 

całemu światu, że w najuboższych rejonach świata żyją i cierpią 

ludzie dotknięci najstarszą i najstraszniejszą chorobą, jaką zna 

ludzkość. Od blisko trzydziestu lat ta groźna choroba zakaźna 

jest uleczalna. Kilkanaście milionów chorych na trąd zostało 

wyleczonych. Ale do całkowitego wyeliminowania tej groźnej 

choroby jest jeszcze daleko. Każdego roku pojawia się ponad 

200 tys. nowych przypadków.  

Każdy z nas może za Chrystusem powiedzieć: „Chcę, bądź 

oczyszczony” wspierając modlitwą i ofiarą tych, o których 

bogaty świat dawno zapomniał.  W celu uzyskania informacji 

dotyczącej możliwości pomocy trędowatym napisz lub zadzwoń 

do Siostr Misjonarek św. Piotra Klawera;      41 Connaught 

Circle,  Toronto, Ont. M6C 2S7;    tel: 416-781-3925   

 

Modlitwa za ubogich świata (Raoul Follereau) 
Panie, naucz nas nie kochać już jedynie samych siebie  

i nie zadowalać się tylko tym, że kochamy naszych bliskich. 

Panie, naucz nas myśleć wyłącznie o bliźnich 

 i kochać przede wszystkim tych, którzy nie są kochani.  

Panie, spraw, aby bolało nas cierpienie innych. 

Daj nam łaskę zrozumienia, że w każdej minucie naszego życia  

naszego szczęśliwego życia, nad którym Ty sam czuwasz  

tysiące istot ludzkich, twoich dzieci, umiera z głodu i zimna, 

chociaż na to nie zasłużyły… 

Panie, ulituj się nad wszystkimi ubogimi świata. 

Ulituj się nad trędowatymi, 

do których tak często uśmiechałeś się, gdy chodziłeś po ziemi,  

nad milionami trędowatych, którzy wyciągają ku Twojemu 

Miłosierdziu dłonie bez palców, ręce bez dłoni… 

I wybacz nam, że na zbyt długi czas zostawiliśmy ich samym 

sobie, powodowani haniebnym strachem… 

Panie, nie pozwól, abyśmy potrafili być szczęśliwi sami.  

Spraw, aby dotykała nas nędza panująca na świecie i uwolnij nas 

od nas samych,… jeśli taka jest Twoja wola. Amen 

 

WORLD LEPROSY DAY- JANUARY 25, 2015 
Leprosy is a devastating disease.  The bacterium concentrates on 

the hands, feet and face.  It deadens the nerves so pain from 

injuries or burns goes undetected.  These wounds, when left 

untreated, can form deep infections leading to disability and 

amputation.  Even without these infections, the damage to the 

nerves can cause joints to stiffen and claw.  These deformities 

are often met with fear and discrimination.  Please don’t hesitate 

to contact the Claver Missionary Sisters if you have any 

questions about who they are, what they do or about the people 

and areas they serve.  You can help cure and care for those with 

leprosy far beyond the hours of World Leprosy Day.  You can 

show your support by contacting the Claver Missionary Sisters at 

tel: 416-781-3925, and/ or 41 Connaught Circle, Toronto, Ont. 

M6C 2S7. 
 
 
 
 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 

http://follereau.org/f/?p=2868
http://follereau.org/f/?p=2868


 
 
 

STAŁE SPOTKANIA 
 

 
KATECHEZY DLA DZIECI 

 

 

Godziny zajęć: 

 

Katechezy mają miejsce w każdą 

sobotę bezpośrednio po szkole 

polskiej 

 

sobota 
 

12:55pm 

Klasy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Zespół dziecięcy sobota 8:30am 
 

CHÓR PARAFIALNY 
 

środa 7pm-8:45pm 
 

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

Skrzaty/zuchy     czwartek 6:30 – 8:00pm 

Harcerki  & Harcerze czwartek 6:30 - 8:30pm 

TATRY 
 

DATY PRÓB: 
 

 

GODZINY: 
 

GRUPY WIEKOWE: 
 
 

 

NIEDZIELA 
7:00 – 9:30pm Grupa 5  (po 15 roku życia) 

5:00 – 7:00pm Grupa 4   (10 – 14 lat) 
 

WTOREK 
 

 

7:00 – 8:00pm Grupa 3   (7 – 9 lat) 

7:00 – 8:00pm Grupa 2   (5 – 7 lat) 

6:00 – 6:45pm Grupa 1   (3 – 5 lat) 

 

 

Renovation Fund      ~ Bóg Zapłać / God Bless You~ 
 

Wpłyneło/ Collected                                                      $5,693.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $22,742.62 

 
Kolekta Świąteczna 

Christmas offering 
January/ Styczeń 18, 2015 

#kopert/ envelopes 303 

Ofiary/ collections $ 2,933.00              Loose  $89.00 

Initial   $95.00 
 

 

 

BAPTISM 
Parents and Godparents are required to participate in a baptismal 

preparation program. Please contact the priest at least one month 

in advance. At least one parent should be an active member of 

this parish. 

SAKRAMENT CHRZTU  
Chrzest dziecka prosimy zgłosić miesiąc wcześniej. Rodziców i 

rodziców chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przed 

chrztem. Rodzice powinni być członkami wspólnoty parafialnej. 

MARRIAGE 
Couples are required to make arrangements with the priest one 

year prior to the desired date of marriage. Participation in a 

marriage preparation program is obligatory.  

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA 
Pary narzeczeńskie proszone są o skontaktowanie się z księdzem 

rok przed planowaną datą ślubu. Obowiązkowe jest uczestnictwo 

w kursach przedmałżeńskich. 

RECONCILIATION 
The Sacrament of Penance (Confession) is offered on Saturday 

from 4:30P.M. – 4:55P.M. and before each Mass.  

SAKRAMENT  POJEDNANIA 
Do Sakramentu Pojednania – Spowiedzi św. – można przystąpić 

w sobotę od godz. 4:30pm.– 4:55pm., oraz przed każdą Mszą św.  

PASTORAL CARE  OF  THE  SICK 
Please notify the Parish Office if any member of your family is 

in the hospital or seriously ill at home. We regularly visit the 

homebound every First Friday of the month. 
DUSZPASTERSTWO  CHORYCH 
Prosimy poinformować duszpasterzy o pobycie kogoś z rodziny 

w szpitalu lub ciężko chorym w domu. W każdy Pierwszy Piątek 

Miesiąca odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych parafian 

w domach. 

A man wakes up after sleeping under an advertised blanket, on an advertised mattress, pulls off advertised pajamas, bathes in 
an advertised shower, shaves with an advertised razor, brushes his teeth with advertised toothpaste, washes with advertised 
soap, puts on advertised clothes, drinks a cup of advertised coffee, drives to work in an advertised car, and then, refuses to 

advertise, believing it doesn't pay. Later when business is poor, he advertises it for sale. Why is it? 

 

 

FINANSE  W  NASZEJ PARAFII 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

 

Stowarzyszenie Weteranów A.P. im. Gen. Sikorskiego 
Poleca: - 3 sale na przyjęcia weselne 

                - bars and catering available 

                - food orders available 

                - red room opened Sundays 1:00PM – 8:00PM;  serving polish food take outs. 

 

905 – 728 – 4152        1551 Stevenson Rd. N. Oshawa, ON 
Closed during long weekends 

 

Katherine  Baker  

Mortgage Agent 

FSCO Lic. # M11000742 

* PRE APPROVAL     * RENTALS 
* EQUITY OUT  * NEW PURCHASE   * REFINANCING 
 

Tel: 905-419-1150 Cell: 289-688 -0334 
kbaker@ndlc.ca  www.kbaker.ca 

 

 

 

ANNA ARMATA – BComm. CA 
BIEGŁA KSIĘGOWA 
15 lat doświadczenia w Kanadzie 
 
• Sprawdzanie ksiąg rachunkowych 

• Całoroczna księgowość - korporacje, spółki i osoby fizyczne 

• Sprawozdania finansowe 

• Rozliczenia podatkowe – korporacje, spółki, indywidualne 

• Rozliczenia HST, WSIB, i EHT 

• Odwołania i negocjacje z Kanada Revenue Agency 

• Rozliczenia podatkowe dla osob zmarlych 

•"Pierwsza konsultacja gratis" 
 
PHONE:   905-239-9973 
EMAIL:     aarmata-ca@rogers.com 

mailto:289-688%20-0334
mailto:kbaker@ndlc.ca
mailto:aarmata-ca@rogers.com


 

         RENATA LEONOWICZ        . 

SALES REPRESENTATIVE 
             21 Drew St. Oshawa, On.   L1H 4Z7 

                    Dom: 905 – 720 – 2331 

                           Praca:  905 – 728 – 1600 

                       RLEONOWICZ@TREBNET.COM        

                                   WWW.CALLRENATA.CA 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
------- 

                  KUPNO   I   SPRZEDAŻ   DOMÓW 

 

 
 

 
 

 

Aneta Kobylinski 
Sales Representative  

Cell: 289-385-1092 
anetakobylinski@gmail.com 

www.onepercentrealty.com 
 

* Oddaję 25% prowizji  każdemu   

   kupującemu 
 

* I share 25% of my commission   

   with my buyers 
 

Niech Pan Bóg Błogosławi 
Waszym Rodzinom 

 

 
Funeral Home Services Inc. 

 

Your Partners in  

CelebratingLife 
 

1289 Keith Ross Drive, Oshawa, 
On.L1H 7K4 

905-440-3595 
 

www.destefanofuneralhomes.ca 

 

 

BARBARA’S SERVICES 
869 Capri Court, Oshawa, ON 

Barbara Rzeźniczek 

tel. 905-435-0600 
Autoryzowany z  wieloletnim 

doświadczeniem dealer 

PIAST TRAVEL 

 

RICHARD’S MARBLE & TILE 

LTD. FLOORING 

Ceramic, Laminate, Hardwood,  
Granite Counter Tops 

Richard & Michael Pawlak 

905-579-5107 or 905-579-3288 
351 Marwood Dr. Oshawa, On. 

 

 

 
                                                        Rebecca Cardenas, DD Denturist 
                                                        Zuzanna Sokolowski, RDT Registered      
                                                                                           Dental Technician 
 
 
 

Durham Full Denture Services 
245 King St. W #13  Oshawa, On. (King & Park, Teddy’s Restaurant Plaza) 

905-240-8844 
* For all your denture needs                        * No referral necessary 
* Free consultation                                        * Insurance plans accepted  
* Respectful & professional treatment      * Customized care 
* Free parking                                                 * Walk-ins welcome                 
* Evening and weekend appointments 
* English, Polish and Spanish speaking  

Each person matters and their satisfaction is our satisfaction 
 

 

Johanna Nichola 

Photography  

 

~Weddings & Portraits~ 

www.johannanichola.com 

905.240.5611 

 
 
 

Zw. Harcerstwa Polskiego 

Oshawa 

 
Zbiórki dzieci od 4 lat wzwyż 

289-385-0230 
www.zhposhawa.com 

 

 

WYNAJĘCIE SALI 
PARAFIALNEJ  

Tylko Na Małe Okazje & 

Wyjątkowe Uroczystości 

Maryla:905–576–6258  

Lila: 905 – 571 – 5239 

 

 
 
 

 

 
 

RESURRECTION 

CEMETERY 

355 Taunton Rd. E.Whitby 

905 – 668 – 8912 
Mauzoleum, kremacja, miejsca na 

groby z pomnikami oraz miejsca 

przy sanktuarium, Polska sekcja.  
Dzwoń po więcej informacji o wcześniejszym 

zamówieniu miejsca na cmentarzu. 

 

 

 

Remember 
let our advertisers 

know you saw  

their ad here 
 

 
 
 

Christopher’s  

Delicatesse 

73 Ontario St.  

Tel. 905 – 579 – 4369 
Zapraszamy 7 dni w tygodniu  

 

TEDEUSZ RECZULSKI  BA., LL.B. 

Adwokat – Notariusz 
Tel: 905-571-3214 Fax: 905-571-3832 

78 Centre St. N.     Oshawa, On.    L1G 1B3 

 

JÓZEF  FRAS 
UPHOLSTERY AND DECOR 

* Over 30 years experience 

* Competitive prices 

*Custom upholstering & Decorating 

* Variety of fabrics to choose from 

Free Estimates  905– 623 – 4079 

 

Grupa 21 Z P w Kanadzie 
 Poleca salę na wszystkie okazje.  

Wynajęcie sali, catering: 

905-436-7811 lub 571-2624 
219 Olive Ave. Oshawa 

www.zpwk-gr21.ca 

ACTIVE  MOVING  SYSTEM 
PRZEPROWADZKI 

* HOUSES * APARTMENTS * 

* OFFICES * PIANOS *  STORAGE, PACKING 

& BOXES AVAILABLE 
FREE ESTIMATES 

905 – 436 – 7795 

mailto:RLEONOWICZ@TREBNET.COM
http://www.callrenata.ca/
mailto:anetakobylinski@gmail.com
http://www.onepercentrealty.com/
http://www.johannanichola.com/
http://www.zhposhawa.com/
http://www.zpwk-gr21.ca/


 

 

HAIR  SALON 

Rodzinny salon fryzjerski  

w   Whitby  
ZAPRASZA  

TERESA – 905-438-8156 
 

 

PROGRESSIVE 

UNISEX  HAIR  CARE 

Grace Kowalczyk 

905-435-5210 
374 Wilson Rd. S.  Oshawa, ON 

 

ZAPRASZAMY – atrakcyjne ceny! 

 

VIOLETTA’S  HAIR  

STUDIO 

_____________________________________________________________________________________ 

YOUR FAMILY HAIR CARE 
 

71 Cherry Blossom 

Courtice, ON 
T: 905 – 721 – 9625 

C: 905 – 914 – 0551 

 

Speech and Language Therapy at 

your Home (bilingual) 
 

Margaret Danda-Daust 
M.Ed. M.Sc., Speech Language 

Pathologist // Polska Logopeda 

905-433-1490 

 

M.H. ACCOUNTING & 

TAX  SERVICES  INC. 

 

Rozliczenia podatkowe dla:  

osób prywatnych, 

 self-employed i businessow 

 (sole proprietorships i korporacji). 

Pełny zakres usług księgowych, 

payroll, HST i WSIB. 
 

MARIA H. GORSKI 

905-435-0771 
8 Inglis Ave. Courtice, ON  

www.mhaccounting.com 

 

 

Scarborough, On. 
Bilety lotnicze, wczasy, 

ubezpieczenia, tłumaczenia, 
paczki, przekazy, tax. 

TEL:   416-439-7132 
 

ROMAN  MECHANICAL  INC. 
HEATING & AIR CONDITIONING 

Sales, Installation, Service 
FREE ESTIMATES: Call Roman Siciak 

H(905) -721-8430 

    Cell (905) – 767-3102 

 

Dr. Dorota Luczak 
Lekarz dentysta z długoletnią praktyką 

oferuje: 
~ Pełną opiekę dentystyczną dla  
   dorosłych i dzieci 
~ Leczenie kanałowe 
~ Dentystyka kosmetyczna 
~ Terapia laserowa 
~ Korony, mosty i protezy 
~ Nakładki porcelanowe 
~ Zoom- godzinne wybielanie zębów 
~ Radiografia cyfrowa 
~ Dogodne godziny przyjęć 

905-436-6199 
122 Simcoe St. N, Oshawa 
Nowi pacjenci mile widziani 

Accordonist 

 

Weddings, Anniversaries, 

Birthdays, Dinners, Banquets, 

Special Events 
 

 

Ed Jermakowicz 

905 – 233 - 4156 

 

Miranda Chircop 

Bachelor of Music, Bachelor of Education, Music Specialist 

Professional Singer 

Weddings, Funerals and other occasions 

Music Teacher 

Piano, Voice and Theory Lessons 

905.447.9522 mirandachircop@hotmail.com 

 

Affordable Woodworking Inc 
Polski zakład stolarski w Scarborough 
Oferuje usługi w zakresie: 
                                                           

  * Szafki kuchenne i łazienkowe                                  
  * Bary i meblościanki                                     
  * Wystrój sklepów  
  * Odnawianie szafek (refacing)                         
 
 

 Nowość: zostaliśmy dystrybutorem szafek kuchennych i łazienkowych 

 product jest dobrej jakości  w  cenach nie do pobicia / 5 styli, 6 kolorów 

                   Proszę odwiedzić stronę internetową  wybierając link  

„ready to assemble” i „pricing”   

 Posiadamy również gotowe blaty łazienkowe .  Ceny nie do pobicia! 

www.affordablewoodworking.com 

 

 

             Arkadiusz Empel, BA. MA. J.D. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Serwis w języku polskim i ukraińskim  Adwokaci Notariusze 

Biuro w Toronto i w Whitby   1901-5000 Yonge St., Toronto 

Bezpłatna konsultacja    Tel: 416.500.1937 

     Fax: 416.628.3801  

 

Testamenty i sprawy 

spadkowe 

 Sporządzanie 

testamentow 

 Administracja spadkowa 

 Pelnomocnictwa 

Prawo cywilne 

 Postępowanie 

sądowe 

 Umowy      

 Sprawy notarialne 

Prawo karne 

 Oskarzenia kryminalne 

 Zwolnienia z aresztu 

 Legal aid 

www.bykovempel.com 
 

   

 

Fotheringham Bookkeeping/ 

Accounting & Income Tax Services 

Maria Fotheringham 

Phone: 905-728-8147 
161 Oshawa Blvd. N. 

Oshawa, ON L1G 5S6.  

Mówimy po polsku 

Dorothy Kruszynski 
Infinity Realty Inc.     Sales Representative 

BROKERAGE          Bus: 905 – 579 – 7339     

                                           Cell: 289 – 404 – 0184  
 

KUPNO  I  SPRZEDAŻ   NIERUCHOMOŚCI 

 

 

DENTYSTA 

Dr. SławomirFratczak 

16 Lloyd St., 
Oshawa, ON l1H 1X3 

Tel. 905-576-5161 
 

KWIACIARNIA 

Angelica’s  Flowers 
Aranżacje z kwiatów świeżych i 

sztucznych 
Wysyłamy kwiaty do Polski 

 (FTD - Wires Servis) 

905-404-2635 
E-mail: angelicasflowers@hotmail.com 

8B-50 Richmond St E. Oshawa LIG-7C7 

 

941 Taunton Rd. E. Oshawa 

Tel: 905-728-3333 
* Dr. Khan zbada Twoje oczy 
* Duży wybór „ Designer” oprawek 
* Soczewki kontaktowe 
* Specjalne ceny dla dzieci  
    i dorosłych (2 za 1) 
* Dodatkowa zniżka $30 (przynieś  
    Biuletyn)       
Respektujemy plany ubezpieczeniowe                      
 

GODZINY OTWARCIA: 
Ponedziałek – Środa:  11-8 
Czwartek - Piątek: 11-8                   
(Mariola –pracuje w poniedziałki i czwartki) 

Sobota: 10-6  Niedziela 12-5 

 

 

 
905-434-3602 

Tasos Kapernekas  H.I.S 
21 Gladstone Ave. Suite 101, Oshawa 

www.oshawahearing.ca 

 

 

 

DUNDAS MOTORS 
General Repairs, Automatic, 

Transmission, Tune-ups, Brake repairs 

Chuck Beaulieu – Licensed Mechanic 

  możliwość mówienia po polsku 

110 Verdun Rd. Oshawa 

        905 – 725 – 9763 

 

SUPPORT  THOSE   WHO  SUPPORT   US  –  POPIERAJMY   FIRMY  SPONSORUJĄCE   NASZ BIULETYN   

RYSZARD  ZEDZIAN 
160 Finchdene Sq., Unit 

15Toronto, Ontario M1X 1B2TEL:  

TEL:  416.831.6741             

FAX:  416.754.9193 

http://www.mhaccounting.com/
mailto:mirandachircop@hotmail.com
http://www.affordablewoodworking.com/
mailto:angelicasflowers@hotmail.com
tel:905-434-3602
http://www.oshawahearing.ca/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.est-el.com/art/BILD-logo.gif&imgrefurl=http://www.est-el.com/&usg=__RZrCzEV813JOQGcpMGnfz_foHPE=&h=143&w=151&sz=3&hl=en&start=11&itbs=1&tbnid=KQGYSDW-slE3pM:&tbnh=91&tbnw=96&prev=/images?q%3DBILD%2BLOGO%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.spicacm.com/images/renomark_logo.gif&imgrefurl=http://www.spicacm.com/&usg=__C7JhDBUfZuBdBf5V7lRSMm81e8E=&h=94&w=115&sz=3&hl=en&start=21&itbs=1&tbnid=tLXqvAbLxxCe0M:&tbnh=71&tbnw=87&prev=/images?q%3DRENOMARK%2BLOGO%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


 


