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       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, 21-28 

You and I are exposed to the power of God's 

word every time we read or listen to the 

Scriptures. We can thank the teachings of the 

Second Vatican Council for the greater 

significance Catholics now place on the 

Scriptures. To be denied God's Word would 

make us a "people who live in darkness". 

When we live in the darkness of secularism 

we can be possessed by various demons - 

uncontrollable urges to participate in 

addictions or activities that shrink the life out of us and can turn 

us into bitter, angry, frightened and anxious people. Addictions 

to drugs, to alcohol, to power, to materialism, to consumerism, to 

gossip, to vindictive behaviour, all deny us the openness needed 

to be Christ's disciples. 

It is worth considering what it is that we need to be liberated 

from and ask God to free us, so that when we interact with 

people they encounter a person of peace, a person of love, a 

person of hope, a person who makes them wonder what it is that 

makes us different. The answer would be found in the liberation 

that God gives us when we open ourselves to God's incredible 

love. 

Dzisiajsza Ewangelia, pokazuje nam Chrystusa nauczającego i 

wypędzającego  duchy nieczyste. Uświadamia nam to 

konieczność nieustannego pogłębiania wiedzy o wierze, o 

Chrystusie, o wieczności. Nasza wiedza nie powinna ograniczać 

się do wiadomości z religii zdobytych w szkole podstawowej. 

Uczyć musimy się przez całe życie, bowiem w każdym 

momencie życia, zdobywając kolejne elementy wiedzy, 

poszerzamy swoją wiedzę, swój zakres widzenia i rozumienia. 

Nie pozostawiajmy własnej wiedzy na poziomie Boga – 

staruszka z siwą brodą, lecz chciejmy zrozumieć bezgraniczną 

miłość Boga Ojca, który da nam wszystko, o co poprosimy, jeśli 

odwzajemnimy tę miłość, jeśli będziemy mieć nadzieję 

spotkania w wieczności, jeśli będziemy w to wierzyć. 

Panie, pomóż nam zrozumieć Twoje Słowa,  

daj nam poznać Twoją Miłość, abyśmy byli jedno,  

abyśmy zawsze byli Twoimi.    Piotr Blachowski 
 

 

 

 

 

BIURO  PARAFIALNE  –  OFFICE  HOURS 
Monday – Thursday     9:00A.M. – 3:00 P.M.     ///     Piątek – Friday     Office closed 

Wieczorem: Poniedziałek, Środa   //   Sobota – w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym 

Monday & Wednesday Evenings & Saturday – by appointment only 

 

411 Olive Avenue 

Oshawa, Ontario LIH 2P9 

Tel. 905-576-0434,   Fax.  905-576-1681 
 

DUSZPASTERSTWO  PROWADZĄ 

KSIĘŻA  CHRYSTUSOWCY 

Fr. Stanisław Rakiej SChr.  Pastor 

Fr. Krzysztof Janicki SChr. Assistant 
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JANUARY / STYCZEŃ 31, SATURDAY – SOBOTA          ~~św. Jana Bosko~                                     Fuel Collection 

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 
 

February/ Luty 2, Monday – Poniedziałek          ~The Presentation Of The Lord ~ Ofiarowanie Pańskie~       

11:00AM      W intencji osób konsekrowanych, łaskę trwania i wierność powołaniu   

7:00PM        †† Maria i Stefan Rogoziński –  Córka       
 

February/ Luty 3, Tuesday – Wtorek        ~Św. Błażeja // błogosławieństwo gardła~ 

11:00AM      † Alfreda Pieciul – Ann S.  

7:00PM         O zdrowie dla Leny i Mamy Jolanty – Rodzina Matusiak 
 

February/ Luty 4, Wednesday – Środa               

7:00PM         †† Antoni, Stefania i Mikołaj Urbanowicz  –  Z. Urbanowicz      

7:00PM         Intencja wolna    

February/ Luty 5, Thursday – Czwartek       ~Św. Agaty // poświęcenie chleba~   

7:00PM         †† Stanisław, Józef i Eugeniusz oraz zmarłych z Rodziny Rejczak  –  A. Sydor      

7:00PM         Intencja wolna 
 

February/ Luty 6, First Friday – Pierwszy Piątek       ~Św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy~        

8:00AM       O Boże błogosławieństwo dla Mariusza w Nowym Roku  – Mama 

7:00PM        Dziękczynna, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Adama z okazji 82 urodzin  – 

                     Córka z Rodziną  
 

FEBRUARY/ LUTY 7, SATURDAY – SOBOTA           
8:00AM         †† Janina i Kazimierz Gardziński i zmarłych z Rodziny  – Rodzina  

5:00PM          †† Anna i Stanisław Bukowski oraz Raymond i Irena Mackay – A. Pudlis 
                      

FEBRUARY/ LUTY 8,  SUNDAY –  NIEDZIELA                                                           
8:00AM         O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożęj, zdrowie i potrzebne łaski dla Męża – Żona  

9:30AM         †† For deceased Family Members, especially for: Pietowski, Polec, Walasek, Boduch & Wieczorek Family –   

                       Pietowski Family 

11:00AM       †† Kazimierz Kubas i Józef Hyjek –  Rodzina  

12:30PM        W intencji żyjących i zmarłych zesłańców Sybiru (75 rocz. zesłania) – Związek Sybiraków  

 Po Mszy Św. Zapraszamy do Sali Parafialnej na Akademię z okazji „Dnia Sybiraków“  

 
 

 

 

 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 
 

Uwaga: Na Matki Bożej 

Gromnicznej Przynosimy 

do Kościoła Gromnice  

 

 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

8 LUTEGO/ 8th OF FEBRUARY 2015 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM         T. Dzięgiel, H. Łakomy 

9:30AM         J. Rzeszut, H. Ciosk, M. Prazmowski 
11:00AM       I. Kryńska, I. Sagan, J. Kryńska, O. Sagan 

12:00PM       M. Świrski, Z. Sokołowska, D. Bagińska 
 
 

 
 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede Wszystkim Zdrowia 

i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. Jadwigę 

 

W najbliższy wtorek, po Mszy św. wieczornej 

będziemy rozbierać dekoracje świąteczne w kościele.  

Zapraszamy  do pomocy  przedstawicieli grup 

parafialnych i naszych parafian.  Z góry Bóg zapłać!  
      

 

Modlitwa do Św. Agaty 
Boski Zbawicielu, daj za przyczyną św. Agaty, abyśmy 

nie służyli światu i grzechowi, lecz jedynie Tobie; 

iżbyśmy osiągnęli prawdziwą wolność dzieci Boga i z 

Tobą mogli kiedyś panować w Królestwie Ojca 

Twojego.   Amen. 
 



 

 

 
 

 

ŚWIĘTO  OFIAROWANIA   PAŃSKIEGO 
 

 
 

W poniedziałek, 2go lutego przypada Święto Ofiarowania 

Pańskiego zwane dawniej świętem Oczyszczenia Najświętszej 

Maryi Panny, a w tradycji polskiej świętem Matki Bożej 

Gromnicznej. W naszym kościele Msze św. odprawione 

zostaną o godz. 11am & 7pm, w czasie, których będą 

poświęcone świece gromniczne.  
 

Czy współczesnemu człowiekowi potrzebna jest gromnica? 

Gromnica to świeca inna niż wszystkie. Jest ona związana z 

jednym z najstarszych świąt w chrześcijaństwie – Ofiarowaniem 

Pańskim. W Polsce to święto ma charakter maryjny i nazywane 

jest także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa ta pochodzi 

od gromnic - świec przynoszonych do świątyni, by kapłan je 

pobłogosławił. Potem zabiera się je do domu i zapala w razie 

grożących niebezpieczeństw. Na Wybrzeżu świece zapalają 

często matki i żony oczekujące na powrót mężów i synów z 

mórz i oceanów, szczególnie gdy za pośrednictwem mediów 

dowiadują się o katastrofach na morzu. 

Święto Ofiarowania Pańskiego obfituje w symbole. Płonąca 

świeca jest symbolem Chrystusa. Światło w rękach wiernych 

oznacza płomień ich żywej wiary, z którą powinni iść na 

spotkanie ze Światłem najdoskonalszym. Nikt inny nie przebije 

ciemności grzechów, jedynie Światło, jakim jest Jezus, a to 

Światło swoimi rękami podaje nam Maryja. Całe więc życie 

chrześcijanina powinno się spalać – na wzór świecy – w służbie 

Bogu i bliźnim. Dlatego światło jest obecne w najważniejszych 

dla nas wydarzeniach, od chrztu aż do śmierci. Z gromnicą wiąże 

się wiele legend i podań, przenikniętych miłością i ufnością do 

Bożej Opiekunki. Zapalony płomień gromnicy doniesiony do 

domu po Mszy św. ma zwiastować zgodę i miłość w rodzinie. 

Dawniej z zapaloną gromnicą obchodzono całe obejście, 

przyklękając na każdym progu i na każdym rogu, by złe moce 

nie miały dostępu do domu. Gromnicą wypalano znak krzyża na 

belce sufitowej, co miało chronić przed letnimi burzami i 

piorunami. Światło gromnicy miało też chronić przed atakami 

dzikich zwierząt, zwłaszcza wilków. Znany jest obraz Piotra 

Stachiewicza przedstawiający pokrytą śniegiem i pogrążoną we 

śnie wieś, do której zbliża się stado wygłodniałych wilków. 

Pomiędzy domami, w jasnej szacie kroczy Maryja i gromnicą 

odgania wilki. Symbolika obrazu jest oczywista - to jasność 

światła zwycięża mroki zła i grzechu. Dzisiaj także, jak złe wilki, 

chcą nas opanować duchy ciemności. Waśnie rodzinne i 

narodowe, nałogi, brutalność, kłamstwo i niesprawiedliwość 

czynią wielkie spustoszenie. I właśnie u Maryi człowiek szuka 

wsparcia, ufając, że Matka Boża przeprowadzi wiernych 

czcicieli przez bramę śmierci ze światłem gromnicy w ręku. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zakonnicy i zakonnice, mnisi i mniszki, pustelnicy i świeccy 

konsekrowani, dziewice poświęcone Bogu i wdowy 

konsekrowane - wszyscy należą do jednej rodziny osób 

prowadzących życie konsekrowane.  W Kościele katolickim w 

święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest 

Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu modlimy  się za 

wszystkie osoby życia konsekrowanego o wierność 

zobowiązaniom danym Bogu i Kościołowi. 

Modlitwa za osoby konsekrowane. 
Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je 

urzeczywistniać, prowadź droga wiecznego zbawienia naszych 

braci i siostry, którzy dla miłości Twojej porzucili wszystko i 

oddali się Tobie. Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie 

wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i 

pokorze serca. Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się 

wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie 

byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen. 
 

FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD 
On 2nd of February, the Church celebrates the feast of the 

Presentation of the Lord which occurs forty days after the birth 

of Jesus and is also known as Candlemas day, since the blessing 

and procession of candles is included in the liturgy.  

According to the 1962 Missal of St. John XXIII the 

Extraordinary Form of the Roman Rite, this day is referred to as 

the "Purification of Mary." This is known as a "Christmas feast" 

since it points back to the Solemnity of Christmas. Many 

Catholics practice the tradition of keeping out the Nativity crèche 

or other Christmas decorations until this feast. At our church 

Masses will take place at 11am & 7pm in Polish.   

Please bring candles to the church on this day to have them 

blessed for use at home throughout this coming year. 

 

PIERWSZY PIĄTEK   MIESIĄCA 
6 lutego, przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. 

Msze św. w Pierwszy Piątek o 8:00AM & 

7:00PM.  Zapraszamy na adorację Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie od godz. 6:00pm do 

6:55pm.  W tym czasie okazja do spowiedzi 

świętej.    

Jezus wiedział, co kryło się w sercu Mateusza; 

zna także nasze serca: zranione słabością, 

grzechem, pragnące miłosierdzia… Dobrze jest 

to sobie uświadomić właśnie dziś, w pierwszy 

piątek miesiąca, kiedy Chrystus odsłania przed nami swoje 

Serce i zapewnia nas o swoim miłosierdziu, gdyż przyszedł do 

tych, którzy się źle mają –do nas, grzeszników. On do każdego z 

nas mówi: „Pójdź za mną”, „Przychodzę do ciebie, bo mnie 

potrzebujesz”. 
 

FIRST  FRIDAY OF  THE  MONTH 
On the occasion of the first Friday of the month, on the 6

th
 of 

February, from 6:00 to 6:55PM we welcome everyone for 

communal prayers before Jesus in the Holy Sacrament. During 

this time there will be an opportunity for confessions; after the 

adoration, Holy Mass will follow. 

 

KOPERTY  PARAFIALNE  NA  2015 
Jeszcze kilkadziesiąt Rodzin nie zabrało swoich kopert ofiarnych na 

2015 rok.  Prosimy uprzejmie o ich zabranie. 

 

 

 

http://pielgrzym.pelplin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=38:czy-wspoczesnemu-czowiekowi-potrzebna-jest-gromnica&catid=7:pytania-do-proboszcza&Itemid=7


 

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, za 

tydzień, 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 

 

BALLADA ZESŁAŃCÓW SYBIRU  
(Słowa i muzyka anonimowe, powstały w roku 1940 podczas 

deportacji. Balladę można śpiewać jak: „Boże coś Polskę”) 
 

Ojczyzno nasza, ziemio ukochana,  

W trzydziestym dziewiątym cała krwią zalana.  

Nie dość, że Polskę na pół rozebrali,  

To jeszcze Polaków na Sybir wygnali. 

 

Dziesiąty luty będziem pamiętali,  

Gdy przyszli Sowieci, myśmy jeszcze spali,  

I nasze dzieci na sanie wsadzili,  

na główną stację wszystkich wywozili. 

 

O, straszna chwila, o, straszna godzina,  

Rodząca swoich bólów zapomina,  

Ale Wam powiem, nie zapomnę chwili,  

Gdy nas w ciemny wagon jak w trumnę wsadzili.  

 

O, żegnaj Polsko, żegnaj chato miła,  

O, zegnaj ziemio, któraś nas karmiła,  

Żegnaj słoneczko i gwiazdy złociste,  

My odjeżdżamy z tej ziemi ojczystej. 

 

Cztery dni polska ziemią my jechali,  

Lecz żeśmy ją tylko przez szpary żegnali.  

W piąty dzień sowiecka maszyna ryknęła,  

Jakby każdego sztyletem przeszyła. 

 

Mijają doby, tygodnie mijają,  

Raz na dzień chleba i wody nam dają,  

Mijamy Rosję i góry Uralu,  

I tak jedziemy wciąż dalej i dalej. 

 

Czwartego marca stanęła maszyna  

I tak już transport z nami się zatrzymał,  

Jedziemy autem, a potem saniami,  

Przez śnieżną tajgę, rzekami, lasami. 
 

Oj, smutna była nasza karawana,  

„Kipiatku” z chlebem dali nam co rana,  

Dzieci zmarznięte z sani wypadają,  

A na noclegach umarli zostają. 

 

O, Polsko piękna, ziemio nasza święta,  

Gdzie Twoje syny, gdzie Twoje orlęta?  

Dzisiaj w sybirską tajgę przyjechali.  

Czy będziem Ciebie kiedyś oglądali? 

 

Słoneczko złote smutno nas witało,  

Gdy do baraku rano zaglądało.  

Dwie białe trumny sosnami ubrane,  

Nad nimi matki klęczą zapłakane. 

 

Jesteśmy sami, straż nas zostawiła,  

Bo cóż tu będzie koło nas robiła?  

Świat nam zamknęli, wszędzie lasy, drzewa,  

Nawet ptaszyna nam tu nie zaśpiewa.  

 

Zima, śniegi straszne, w lesie ciężka praca,  

Głód i tęsknota bardzo nas przygniata,  

Tyfus okrutny wśród ludzi się szerzy,  

Co dzień to więcej pod sosnami leży. 

 

I przyszła wiosna, słońce zajaśniało,  

Lecz u nas wcale nie poweselało,  

Tylko po lesie słychać głos płaczący:  

„O, Jezu Chryste, w Ogrójcu mdlejący!” 

 

Polska Królowo, zmiłuj się nad nami,  

Nad polską ziemią i nad Polakami,  

Powróć nas, powróć do ziemi ojczystej,  

Królowo Polski! Panienko Przeczysta! 
 
 

 

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 Henryka Reczulskiego 

905-728-2532 lub do Wayne Lillie 905-433-1716 

 

 
Today, 1st of February, we are welcoming to our Parish 

representatives from the world’s largest Catholic charitable 

organization – The Knights of Columbus. Information will be 

presented to our Parishioners after every Sunday Masses in the 

Parish Hall.  If you require more information please do not 

hesitate to contact: Wayne Lillie 905-433-1716 and/ or Henryk 

Reczulski 

 

TOWARZYSTWO RÓŻAŃCOWE 
Dzisiaj, to jest 1 lutego, bezpośrednio po ostatniej Mszy Św. 

niedzielnej odmawiana jest modlitwa różańcowa, przy 

wystawionym Najświętszym Sakramencie, na którą Wszystkich 

parafian serdecznie zapraszamy! 

 

ZEBRANIE PAŃ ŻYWEGO RÓŻAŃCA ŚW. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich czlonków i członkinie na 

pierwsze tegoroczne zebranie Towarzystwa Różańca Św.; które 

będzie miało miejsce 15 lutego po ostatniej Mszy św. przy kawie 

i ciecie. Prosimy o liczne przybycie. 

 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA 2015 R. 

Luty 

Ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli 

możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia. 
 

Ewangelizacyjna: Aby małżonkowie, którzy się 

rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie 

chrześcijańskiej. 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki


 

 

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 „Zespołu Tatry” 

Natomiast, 8 lutego, o przygotowanie Kawiarenki prosimy 

następujące Panie: 

Barbara Michalska                             Jadwiga Niejadlik 
Wanda Moroz                                       Maryla Nieradka 

Jadwiga Mucha                                     Renata Nowak 

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 ŚW. 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 
 

 

3 LUTEGO– ŚW. BŁAŻEJA 

BISKUPA I  MĘCZENNIKA 
Jest on patronem chorych na gardło oraz jednym spośród 

Czternastu Świętych Wspomożycieli. W tym dniu wierni 

otrzymują specjalne błogosławieństwo z użyciem świec -

błażejek.  

Kapłan przykłada im do gardła ułożone na krzyż świece 

wypowiadając słowa "Za wstawiennictwem świętego Błażeja, 

biskupa i męczennika, niech Bóg zachowa cię od choroby gardła 

i wszelkiej innej dolegliwości. W imię Ojca i Syna, i Ducha  

 

 

Świętego". To sam Bóg, w Trójcy Świętej Jedyny, przez posługę 

Kościoła i przy pomocy znaków, błogosławi nam i uświęca nas. 

Błagamy o zdrowe gardło i jednocześnie uwielbiamy Pana w 

Jego miłości i Jego świętych. Jest to pełnia i głębia 

sakramentaliów. 

Po obu Mszach Św.  nastąpi błogosławieństwo gardła w 

naszym kościele. 
 

5 LUTEGO –  ŚW. AGATY DZIEWICY & 

MĘCZENNICY  
W średniowieczu wzywano św. Agatę jako patronkę chroniącą 

od ognia. Trudniący się sztuką ludwisarską (np. dzwony, lufy 

działowe, posągi, świeczniki) uważali ją także za swoją 

patronkę. Do św. Agaty zwracały się o pomoc niewiasty w 

różnych chorobach, szczególnie zaś w czasie bólu piersi. W 

dzień św. Agaty błogosławiono pieczywo, sól i wodę, których 

ludność używała w czasie piorunów i pożarów. 

Zaproponowane na dzień św. Agaty mszalne czytania biblijne 

mówią nam (1 Kor 1,26-31), że Bóg wybrał to, "co niemocne, 

aby mocnych poniżyć". Zbawiamy się przez Jezusa Chrystusa, 

który jest naszą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i 

odkupieniem. W Ewangelii (Łk 9,23-26) znajdujemy zachętę, 

abyśmy codziennie brali swój krzyż i naśladowali Chrystusa. 

Kto straci swoje życie z powodu Chrystusa, jak to miało 

miejsce w osobie św. Agaty, ten je odnajdzie na nowo i 

otrzyma zbawienie. Obecnie w naszych kościołach (5 II) 

błogosławi się chleb i wodę ku czci św. Agaty. W modlitwie 

poświęcenia przypomina się, że św. Agata jest u Boga 

szczególną orędowniczką w niebezpieczeństwie pożarów.  

Prosimy, aby Jezus Chrystus, Chleb Żywy, który zstąpił z 

nieba, pobłogosławił chleb i wodę za wstawiennictwem naszej 

Patronki. Błagamy też, aby chleb i woda za wstawiennictwem 

św. Agaty chroniły nas i nasze domostwa, mieszkania od 

niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności.                
Są liczne świadectwa, że i w naszych czasach św. Agata 

przychodzi nam z pomocą i rzeczywiście chroni od 

niebezpieczeństwa pożaru, gdy do Świętej zwracamy się w 

modlitwie i używamy poświeconego chleba i wody. Zdarza się,  

że matki dają chleb św. Agaty dzieciom, gdy te opuszczają dom 

rodzinny, udając się np. do szkoły w mieście lub do wojska. 

Poświęcony chleb umieszczają kierowcy w swoich 

samochodach. Przechowujemy go ze czcią w naszych 

mieszkaniach.  

Po wieczornej Mszy Św.  nastąpi błogosławieństwo i 
poświęcenie chleba w naszym kościele. 
 

 

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. 
 

PODZIĘKOWANIE 
W Noc Nowego Roku o godz. 4am, w Burkton, spalił się dom i 

wszystko w nim, Rodziny Beck.  Stephanie Beck, jest wnuczką 

Państwa Zofii i Bolesława Drańskich.  Dzięki Panu Bogu 

wszyscy uszli życiem.  Wielu z naszysch Przyjaciół i Znajomych 

finansowo wsparło Rodzinę Stephanii.  W imieniu Rodziny Beck 

i naszym, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania 

Wszystkim za dobre słowa i pomoc.  Zofia i Bolesław Drańscy 

 



 
 

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 6:30pm-8:15pm 
 

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                                                      $1,165.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $23,907.62 

Kawiarenka Ministrancka                                                 $150.00 

 

Kolekta Świąteczna 

Christmas offering 
January/ Styczeń 25, 2015 

#kopert/ envelopes 310 

Ofiary/ collections $ 2,991.00              Loose  $115.00 

Initial          $60.00              

Flowers    $10.00 
 

 

 

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 
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