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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 Wiosenne // During the Months of Spring   7:00P.M.– Polish           
 

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – Luke/ Łukasza 24, 35-48 

 
 
 

 

In the gospel, when the disciples 

are still incredulous at the 

appearance of transformed body 

of Jesus, what does He do? Jesus 

asks for something to eat? He 

knows that there is nothing more 

human than eating and drinking 

together. It is the human action 

that bound him to his disciples and friends in his life. 

It’s what finally convinces them that he is really with 

them and for them. He does the same for us today in 

this Eucharist. Now he asks us - Do you have 

something to eat? Yes, we do. We have something to 

eat and drink which is the bread come from heaven 

and the cup of salvation. And is the real presence of 

the body and blood of Christ. 
 

 

Znany francuski pisarz François Mauriac (1885–1970) został 

zagadnięty kiedyś ironicznie przez pewnego dziennikarza: „Panie 

Mauriac, szanuję pana jako człowieka wykształconego i mądrego. 

Stoi pan mocno w świecie. Ale jednego nie mogę zrozumieć: tego, 

że pan jest katolikiem. Jak może pan wierzyć w życie po śmierci? 

Jak pan sobie to wyobraża? Jak ma ono – pańskim zdaniem – 

wyglądać?” Laureat literackiego Nobla odpowiedział zaskakująco: 

„Ja sobie w ogóle niczego nie wyobrażam. Zostawiam tę sprawę 

Panu Bogu i nie mieszam się w to, jaką niespodziankę chce On 

zgotować dla swoich”. 

Rozmyślając o swojej drodze wiary warto zastanowić się, czy nie 

jest tak, że jedynym kryterium wiarygodności naszej wiary w 

Zmartwychwstanie jest codzienne życie. Jak uczniowie w drodze 

do Emaus my także możemy niedowierzać. Nasza modlitwa może 

być modlitwą wątpiącego Tomasza, załamanego Piotra, możemy 

się też otrzeć o nadgorliwość Szawła. Oni pozwolili się przemienić, 

bo uwierzyli słowom Zmartwychwstałego: „Musi się wypełnić 

wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków 

i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I 

rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i 

trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie 

nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, 

począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”. 

Czy jesteśmy świadkami Pana dziś? W roku śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa nie było łatwiej uwierzyć niż nam 

dzisiaj, a jednak ci, którzy uwierzyli, przekazali nam, że to jest 

możliwe, więc i my możemy! A Bóg ma dla nas swoje 

niespodzianki!                  ks. Leszek Smoliński
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APRIL/ KWIECIEŃ 18, SATURDAY – SOBOTA                         
5:00PM          † Kazimierz Jana (7 rocz. śm.)  – Żona 

6:00PM          Zebranie Rady Parafialnej 
 

 

APRIL/ KWIECIEŃ 19, SUNDAY– NIEDZIELA   
8:00AM         ††  Bogusława i Bronisław Zubrzycki  – Rodzina Stec                                    
9:30AM         †† Harold i Rita Tindale  – Son with Family  

11:00AM       † Ryszard Wasylik (5 rocz. śm.)  – Żona i Dzieci 

12:30PM        †† Stefania i Władysław Zieliński – Syn z Rodziną 
 

APRIL/ KWIECIEŃ 20, MONDAY – PONIEDZIAŁEK   

7:00PM          ††  Wacław i Robert Adamcewicz – Żona i Mama 

7:00PM          Intencja wolna 
 

APRIL/ KWIECIEŃ 21, TUESDAY – WTOREK  

7:00PM          † Michał Urbanowicz – J. & H. Puzio 

7:00PM          Za Parafian 
 

APRIL/ KWIECIEŃ 22, WEDNESDAY – ŚRODA   

9:30AM         St. Hedwig’s School Mass (Eng.) 

7:00PM          † Czesława Bednarska (23 rocz. śm.)  – Córka 

7:00PM          Intencja wolna 
 

APRIL/ KWIECIEŃ 23, THURSDAY – CZWARTEK       ~św. Wojciecha – Biskupa i Męczennika~ 
7:00PM          †† Katarzyna i Wojciej Hodorowicz  – Rodzina 

7:00PM          Intencja wolna 
 

APRIL/ KWIECIEŃ 24, FRIDAY – PIĄTEK             
7:00PM          W intencji Bogu wiadomej 

7:00PM          Intencja wolna 

APRIL/ KWIECIEŃ 25, SATURDAY – SOBOTA            ~św. Marka Ewangelisty / Dzien modlitw o urodzaje~ 
8:00AM         O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na czas podróży i pobytu w Polsce 

Bierzmowanie // Confirmation 

5:00PM          For all the people receiving today the Sacrament of Confirmation and for their Families – Fr. Stan  

5:00PM          †† Jan, Bolesław i Stanisław Pęksa – A. Pudlis  

5:00PM          † Stanisław Bednarski (1 rocz. śm.)  – Krystyna & Feliks  
 

 

APRIL/ KWIECIEŃ 26, SUNDAY– NIEDZIELA     ~Światowy Dzień Modlitw o Powołania / Dzień modlitw za kierowców~  

8:00AM         † Karol Bundyra (13 rocz. śm.)  – Dzieci z Rodzinami                                    
9:30AM         †† For deceased Family Members, esspecially for:  Pietowski, Polec, Walasek, Boduch & Wieczorek Families  

                        –  Pietowski Family  

11:00AM       † Elżbieta Goć  (2 rocz. śm.)  – Mąż i Dzieci 

12:30PM        †† Za Generała Sikorskiego, zmarłych żołnierzy, weteranów i weteranki  

 

 

LEKTORZY NA NIEDZIELĘ 26 KWIETNIA  

SUNDAY LECTORS FOR THE 26 APRIL 2015 

5:00PM – M. Zakrzewski 

8:00AM – T. Dziegiel, H. Łakomy 

9:30AM – H. Ciosk, M. Prazmowski, J. Rzeszut 

11:00AM – M. Janota, J. Szymczak, M. Słomińska, M. Słomińska 

12:30AM – M. Świrski, D. Bagiński, Z. Sokołowska 
 
 

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ 
Msza Święta uobecnia Ofiarę Krzyża na Golgocie, jest jej pamiątką i udziela jej owoców.  Każda Msza Święta jako sakramentalne 

uobecnienie Ofiary Chrystusa ma te same cele co Ofiara Krzyża.  Żadna modlitwa, żadne, choćby największe, umartwianie ani żaden 

bohaterski czyn nie może się równać z darem Eucharystii.  Eucharystia nie tylko wielbi Boga, lecz także przynosi człowiekowi zbawienne 

skutki zarówno dla ducha, jak i dla ciała.  Słusznie czynimy, prosząc o Mszę Świętą w różnych wydarzeniach naszego życia, dziękując 

Najwyższemu za dary od Niego otrzymane i powierzając się Jego dalszej opiece. 
 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom 

Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia 

– Przede Wszystkim Bożego 

Błogosławieństwa, Zdrowia i Obfitości 

Łask Bożych, Oraz Wszelkiej 

Pomyślności 

Wypraszanych Przez Wstawiennictwo 

Patronki Naszej Parafii, ~ Św. Jadwigę 

 



 

 

 

 

 

III Niedziela Wielkanocna przeżywana jest jako 

Niedziela Biblijna 

Celem Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego 
jest zachęcenie do lektury Pisma Świętego. 

 

SAKRAMENT BUERZMOWANIA 
Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości w wierze. W tym 

sakramencie udziela nam Chrystus swego „Pocieszyciela”, 

Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. 

Bierzmowanie w naszym kościele odbędzie się 25 KWIETNIA  

o GODZ. 5:00, którego udzieli ks. bp. Vincent Nguyen. 

Zapraszamy i prosimy o modlitwę wstawienniczą za 

Kandydatów. 

CONFIRMATION 
The Sacrament of Confirmation will be celebrated in our Parish 

next Saturday, 25 of April at 5:00pm.; Mass ceremony will be 

led by bp. Vincent Nguyen.  Please pray for our Confirmation 

Candidates & their sponsors. 

 
 

 

PODZIĘKOWANIE 
W imieniu ubogich Rodzin ze Szkoły Angielskiej im. Św. 

Jadwigi, dziękujemy za ofiary i dary materialne złożone przed 

świętami wielkanocnymi. Bóg zapłać! 

THANK YOU 
A warm „Thank you” for all of the food donated to St. Hedwig’s 

School before Easter.  There are about 15 families there, which 

live below the poverty line.  God bless you for all your support.  

 
 

MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 
Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im. C. K. Norwida w 

Oshawie informuje, że msza św. dziękczynna z okazji zakończenia 

roku szkolnego, odbędzie się 3 maja o godzinie 12:30,  a sama 

uroczystość zakończenia roku szkolnego wraz z pożegnaniem 

absolwentów, będzie miała miejsce w hali weterańskiej przy 1551 

Stevenson Rd. N. w Oshawie, we wtorek 12 maja o godzinie 7:00 

wieczorem.  Wszystkich uczniów z rodzinami oraz przyjaciół 

szkoły, serdecznie zapraszamy. 

 

 
POMOC LUDNOŚCI NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA…  
W całej Archidiecezji kontynuowany jest apel zbiórek funduszu 

na wielki program – ShareLife. 

Suzanne, przez lata była uzależniona od narkotyków i innych 

substancji dopingujących. Wspomina: "Mój najgorszy dzień na 

odwykówce był lepszy niż mój najlepszy dzień na narkotykach”. 

„ przez 35 lat brałam leki uśmierzające chroniczny ból i skutki 

uboczne mojego nałogu”.  Byłam chora i zmęczona, ale nade 

wszystko zmęczona moją chorobą. Poprzez wsparcie organizacji 

„Catholic Family Services”, udało mi się w końcu zerwać z 

nałogiem. Kluczową pomocą dla Suzanne w odnalezieniu 

właściwych wartości życia były „Closed Trauma & Sister 

Mentoring Program”. Pozytywny wpływ administratora 

programu CFS oraz wsparcie i zachęty personelu 

profesionalistów dodał Suzanne odwagi, aby spróbować od 

nowa. Obecnie Suzanne współpracuje z CFS – opowiada ze 

łzami w oczch swoją historię, jednocześnie ukazując ile doznała 

dobrego od „Catholic Family Services”. Programy ShareLife z 

pomocą „Catholic Family Services” pomogły ponad 79,000 

osóbom uporządkować i wtoczyć ich życie na właściwy tor. 
 

Następna Niedziela ShareLife - przypada 3 maja 2015 

To właśnie Waszej modlitwie i donacjom jest to możliwe! 
 

WORKING WONDERS IN OUR LIVELIHOODS...  

“My worst day clean is better than my best day using drugs” 

exclaims Suzanne, as she shares the details of her past use of 

drugs and other substance abuse.”  

I was on medication constantly to deal with the side effects and 

was a chronic pain patient for 35 years. I was sick and tired of 

being sick and tired. With the support of Catholic Family 

Services, I was able to finally kick the habit.” the Closed trauma 

and Sister mentoring program were crucial to helping Suzanne 

get her life back on track. The positive influence of CFS program 

supervisor Valerie Anderson and encouragement from other 

professional staff gave Suzanne the courage to try again. She 

sheds ‘tears of joy’ as she now speaks on behalf of CFS, sharing 

the detailed differences Catholic Family Services has made in 

her life. Over 79,000 individuals received help in getting their 

lives back on track through ShareLife-supported family services 

program. 

Next ShareLife Sunday – May 3, 2015 

Please give generously. You can work wonders! 
 
 

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej została 

powołana do Pana: śp. † Anna Żmudzki. Zmarłą polecamy 

Bożemu Miłosierdziu, a Rodzinie i znajomym pogrążonym w 

żałobie składamy wyrazy współczucia.   
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie. 

MAY THEY REST IN PEACE 
Last week, God called to eternity: † Anna Żmudzki. We offer 

our heart felt condolences to her family, and to all those who 

have passed away we offer God’s mercy.     

Give them eternal rest O Lord 

RYCERZE KOLUMBA 
Istnieje dalej możliwość przyłączenia się do katolickiej 

organizacji charytatywnej „Rycerzy Kolumba”.  Zapisy do 18 

kwietnia br.  Przysięga pierwszego stopnia odbedzie się 19 

kwietnia.  Więcęj informacji udziela Pan Henryk Reczulski 905-

725-2532. 
 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 

IN  OUR  COMMUNITY 
 

 

THE  SACRAMENT  OF  BAPTISM 
SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO 

 

Through the Sacrament of Baptism to our Church community we 

have recently included: 

Przez Sakrament Chrztu Świętego do wspólnoty Kościoła zostali  

włączeni: 

Sophia Maya Kruszewski 

Albert Sebastian Puchała 

Veronica Maria Adams 

Abigail Celina Churchill 

Antonia Helena Kołodziej 

For the newly baptized, the parents and the godparents we wish 

God’s blessings. 

Nowoochrzczonym, rodzicom i chrzestnym życzymy Bożego 

błogosławieństwa. 
 



 

 

KAWIARENKA 
19 kwietnia, Kawiarenkę przygotują Mamy zespołu pieśni i 

tańca „Tatry” 

Natomiast,  26 kwietnia poczęstują nas świeżym domowym 

ciastem Mamy naszych ministrantów. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy i prosimy o wsparcie. 

 

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W TOWARZYSTWIE 

CHRYSTUSOWYM DLA POLONI ZAGRANICZNEJ 
Każdego roku w kraju odbywają się święcenia kapłańskie w 

naszym Zgromadzeniu w Poznaniu.  Przez posługę JE ks. bpa 

Grzegorza Balcera, 20 maja br., dwóch naszych diakonów 

przyjmie święcenia kapłańskie. Dobrym zwyczajem 

Neoprezbiterzy zaraz po święceniach odprawiają po 15 Mszy św. 

w intencjach zbiorowych, o które proszą wierni.  Słusznie uważa 

się, że pierwsze Msze Święte odprawiane przez nowo 

wyświęconych kapłanów mają szczególną moc wstawienniczą, 

dlatego można wyprosić sobie wiele łask u Boga.  Z tyłu 

Kościoła wyłożone są specjalne broszurki o naszym 

Zgromadzeniu zawierające zdjęcia kandydatów na kapłanów, a 

wewnątrz są przygotowane druki intencji Mszalnych.  Składane 

ofiary z tej okazji przeznaczone zostaną na kształcenie 

przyszłych misjonarzy emigrantów.  Wypisane intencje Mszalne 

i ofiary można składać w naszym biurze parafialnym do połowy 

maja, a my je prześlemy do Poznania.  Można też wysłać 

indywidualnie a szczegóły w tej sprawie są zamieszczone na 

załączonej tam kartce.   

 

„Potrzeba nam świętych, żarliwych i apostolskich kapłanów, 

zdolnych poprowadzić narod ku lepszemu rozumowaniu i 

przeżywaniu chrzescijaństwa” – słowa Założyciela Towarzystwa 

Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Sługi Bożego kard. 

Augusta Hlonda wzkazują na rzeczywistą potrzebę dziejów 

czasów.    

U progu naszej posługi kapłańskiej, w Roku Życia 

Konsekrowanego dziękujemy tym, którzy nam towarzyszyli na 

drodze wzrastania w powołaniu.  Jednocześnie prosimy o dalszą 

modlitwę  w naszej intencji , abyśmy sprostowali oczekiwaniom 

naszego Założyciela i potrzebom dzisiajszego świata.   

                                            Diakoni Towarzystwa Chrystusowego 

 

IKONY ŚWIĘTYCH I INNE 

PAMIĄTKI 
W piątek, 24 kwietnia br. po Mszy św. 

wieczornej nadaża się możliwość zakupu 

pięknych i orginalnych dzieł  religijnych i 

pamiątek, udostępnionych dla nas przez 

Siostry Klasztoru św. Elżbiety z Bielarusii.  

Klasztor św. Elżbiety  został zołożony w 

1996 r.,  głównym jego celem jest duchowa  

 i socjalna pomóc chorym i cierpiącym  

 

 

ludziom. Pod opieką sióstr znajduje się państwowy szpital 

psychiatryczny; internat dla niepełnosprawnych dzieci i 

dorosłych; oddział gruźliczy; dom dziecka dla dzieci specjalnej 

troski; a także dom dla ludzi uzależnionych od alkoholu i 

narkotyków. 

Przy klasztorze istnieje wiele warsztatów, takich jak:  

ikonagraficzny, haftu, szycia, robienia świec, stolarski, ślusarski,  

mozaiczny i ceramiczny.  W warsztatach pracują ludzie 

potrzebujący pomócy socjalnej. Arcydzieła rąk ludzkich 

wykonywane są z modlitwą i miłością według starych wzorów -

często niosą błogosławieństwo ich włascicielom.  Dochód ze 

sprzedaży przeznaczony jest na pomoc potrzebującym.  

                                                                        Prosimy o wsparcie 

 

DZIEŃ MODLITW O 

URODZAJE 
Modlitwy o dobry urodzaj są 

właściwie rozwinięciem 

wezwania z „Ojcze nasz” – 

„chleba naszego powszedniego 

daj nam dzisiaj”. Chleb jest „owocem ziemi i pracy rąk 

ludzkich”. Ziemia rodząca plony zniknęła nam dziś sprzed oczu, 

zwłaszcza w miastach. Mamy mleko z kartonika, chleb w folii, 

cukier w kostkach…, a wszystko w supermarkecie. Może 

dlatego zapominamy łatwo o tym, że żywność to nie tylko owoc 

ludzkiej zapobiegliwości, pracy czy technologii, ale że wciąż 

wiele zależy od słońca i deszczu, na które nie mamy wpływu. 

„To niepozostające w naszych rękach współdziałanie sił 

kosmicznych przeciwstawia się pokusie naszej pychy 

zapewnienia sobie życia własnymi siłami. Pycha ta jest brutalna i 

zimna, a w ostatecznym rachunku niszczy ziemię” (Benedykt 

XVI). Modlitwa o urodzaje jest wyrazem pokory, uznaniem, że 

wszystko, co podtrzymuje nasze życie, jest darem. Nie 

przypadkiem modlimy się o „chleb nasz”, a nie tylko o „mój”. 

„Nie wolno myśleć tylko o sobie, modlimy się o chleb nasz, a 

więc także o chleb dla innych. Kto ma nadmiar chleba, powinien 

się nim dzielić. Św. Jan Chryzostom podkreśla, że »każdy kęs 

chleba w pewnym sensie stanowi kęs chleba należącego do 

wszystkich – chleb świata«” (Benedykt XVI). 

Każdy przydrożny krzyż przypomina, kto tu naprawdę rządzi (na 

szczęście!). Warto pomodlić się pod krzyżem o dobry urodzaj. 

Także w mieście, a może zwłaszcza tam, gdzie matka ziemia 

pokryta jest asfaltem, betonem czy kostką. Tam, gdzie gubi się 

kontakt z ziemią, łatwiej można zgubić kontakt z jej Stwórcą. 

 

 

Modlitwa o urodzaje. 
Boże wszechmogący, dawco wszystkich rzeczy, rozkaż ziemi . 

Twojej, aby płodną była, i wydała dary Twoje sługom Twoim. 

Niech ją Twoje rosy i Twoje słońce, Twoje deszcze i Twoje 

pogody, i całe Twoje otoczenie powietrzne, sprawą i sposobem 

Tobie jednemu znajomym, użyźnią dla nas i rodzajną uczynią. 

Twoje to Panie posialiśmy ziarno, Twojej opiece i Twojej 

Opatrzności oddane: potem ludu Twego skropione. Chleba 

naszego powszedniego racz nam dać, Panie nasz, Ojcze nasz. 

Nie spuszczaj na nas plag Twoich Boże, którzy na gniew Twój 

zasługujemy: ale wielkością Boskich darów Twoich racz serca 

nasze do wdzięcznego opatrzności Twojej wychwalania łaskawie 

zagrzewać. Prosimy Cię Boże w Trójcy jedyny, przez Jezusa 

Chrystusa Pana naszego, Syna Twojego, któremu z Ojcem i z 

Duchem świętym cześć, chwała i dziękczynienie, teraz i przez 

wieki wieków. Amen. 
(Tej modlitwy można używać jako prośby o deszcz; w czasie posuchy, lub o 

pogodę w czasie zbytecznych deszczów.) tekst z modlitewnika z 1882r 
 

 

 



 

 

 

 

„ŚWIĘCONE JAJKO U WETERANÓW” 
„Święcone Weterańskie” dla Członków i ich Rodzin odbędzie 

się w dniu 19 kwietnia o godz. 3:00pm, w hali S.W.A.P. w 

Oshawie (1551 Stevenson Rd.N.)   Cena biletów wstępu: $15.00 

dorośli & $10 dzieci (do lat 18).  Dzieci poniżej 6 roku życia- 

wstęp wolny.  Serdecznie zapraszamy.         Komisja Imprezowa. 

 

BAL MISS POLONIA 2015 

Związek Polaków w Kanadzie Grupa 21 zaprasza 

całą Polonię z Oshawy i okolic na tegoroczny 

"Bal Miss Polonia", który odbędzie się  25 

kwietnia 2015r. od 7:00p.m. do 2:00am, w 

centrum S.W.A.P. (1551 Stevenson Rd.N.)  Do tańca gra zespół 

„POLANIE”.  Bilety  w cenie $30 dorosli & $25  studenci, do 

nabycia w sklepie „Variety & Deli” 302 Oshawa Blvd. S. Tel. 

905-728-7257 

Po wiecej informacji prosimy dzwonić na 905-436-7811 lub  

905-571-2624.  Serdecznie zapraszay .                     Oranizatorzy 
 

 

SPRZEDAM SAMOCHÓD 
Toyota Corolla 1999 rok, VE w dobrym stanie; A/C, nowe 

opony, zabezpieczenia antykorozyjne, wymieniony akumulator.  

Cena $850.00   tel. 905-434-6333 

 
 

MOTHERS PRAYERS CONFERENCE 
We invite all Mothers Prayers members and friends to participate 

in the First National Conference of Mothers Prayers in Canada in 

Ontario from April 15 to 29, 2015: 

1) Mount Mary Retreat Centre in Ancaster:  

April 19 (Departure time 5 pm) 

2) Holy Family Retreat Centre in Oxley:  

April 26 (Meeting with Team of Intercessors for Canadian MP 

after lunch at 1 pm) 

$35 Saturday (includes lunch) 

$35 Sunday (includes lunch) 

$155 for the weekend (includes meals and overnight 

accommodations) 

Guest Speaker, Foundress- Veronica Williams from England 

will lead the conferences and join us in prayers. 

To register, contact: Sr. Anna Sierak  s.annasierak@gmail.com  

519-256-7115 

 
 

CELEBRATE YOUR MARRIAGE WITH A  

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER WEEKEND! 

Married couples: You deserve a weekend to cherish being 

together; to rediscover each other and focus on ways to make 

your relationship even better.  A Worldwide Marriage Encounter 

Weekend offers this opportunity.  Consider giving each other or 

another couple you know the gift of a weekend away from daily 

pressures; time to be with each other and with God on a 

Worldwide Marriage Encounter Weekend. 

Upcoming Weekend Date:    May 22-24, 2015 

For more information and application, please go to 

www.wwme.org or contact: 

Gerard & Marge McCauley at gerard.marge@rogers.com or 

(905) 792-1925 

 

 

 

 

 

MEN’S DAY OF RETREAT 
A MEN’S DAY OF RETREAT, will be held at Queen of 

Apostles Renewal Centre, 1617 Blythe Road, Mississauga, 

Ontario, on Saturday, May 9, 9:30 a.m. – 2:30 p.m.. The theme 

of the retreat is “A Biblical Journey into a Deeper Relationship 

with Christ.” The facilitator is Greg DeMarchi, deacon, doctor, 

surgeon, as well as a scripture scholar. The day begins with 

coffee, tea, muffins and a wonderful four –course lunch will be 

served in our dining room at noon. The suggested offering is 

$35.00. To register please contact the Centre at 905-278-5229. 

 

NATIONAL MARCH FOR LIFE  

MAY 14, 2015 
"Let life win" is the message this year to all 

politicians in our country to help us to protect 

human life in the womb. 

We invite you to join once again with thousands 

of Canadians on Parliament Hill in Ottawa to 

celebrate this gift of human life from God and to let our presence 

cry out, LET LIFE WIN.  

You can't love God and be silent (St. Augustine), so break your 

silence and be a  public witness of this terrible  holocaust that 

we're facing for the second time in the history of the world and 

let life win. 

For all those who still haven't registered, this information will 

help you. Please call them for details of location, cost and 

departure time for buses. 

*St. Leo The Great- Brooklin : Pilar Ponce de León 905 626-

1734 or 905 655-3286 

*Msgr. Paul Dwyer CHS Oshawa & St. Therese Courtice: 

Dan Pigeau 905 723-5255 #4051 and Cynthia Graham 905 725-

9267       

*St. Joseph-Bowmanville:Kristin Boyd      905 623-3233 #22 

 

 
 

THE GIFT OF LIFE 

LIVING OUR CATHOLIC FAITH IN OUR 

CURRENT MEDICAL ENVIRONMENT 
For People in the Pews (FPiP) is an “everyday bioethics” lecture 

series designed for parishes and other interested groups. 

Understanding bioethical principles has become increasingly 

important as science and medicine develop new techniques. 

Sometimes these raise moral questions that seem to challenge 

Catholic teaching on the dignity of human life. When 

unexpectedly confronted with moral and ethical dilemmas 

related to biotechnologies, many people may find themselves at a 

loss and seek guidance. Please join us for four evenings with Dr. 

Bridget Campion exploring the Moral & Ethical Aspects of 

Medical Care Today at St. Mary of the People Parish Hall 570 

Marion Ave. Oshawa.  It will be four Wednesdays at 7:00 p.m. – 

April 29, May 6, 13, & 20.  To register call St. Gregory’s Parish 

905-723-8141.  This is sponsored jointly by St. Gregory the 

Great Parish & St. Mary of the People Parish.  Everyone is 

welcome! Please see below for the outline. 

 

               

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

mailto:s.annasierak@gmail.com
tel:519-256-7115
http://www.wwme.org/
mailto:gerard.marge@rogers.com
tel:%28905%29%20792-1925
tel:905%20626-1734
tel:905%20626-1734
tel:905%20655-3286
tel:905%20723-5255%20%234051
tel:905%20725-9267
tel:905%20725-9267
tel:905%20623-3233%20%2322
tel:905-723-8141


 

 

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                                                     $10,150.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $44,829.62 
 

Kolekta Niedzielna 

Sunday collection 
April / Kwiecień  12, 2015 

#kopert/ envelopes 322 

Ofiary/ collections $ 3,177.00      Loose  $68.00 

Easter         $245.00 Good Friday   $35.00 

ShareLife   $2,551.00      Initial $10.00     Flowers    $20.00   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

INFORMACJE / INFORMATION 

 

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: 905-419-1150Cell: 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 

Christopher’s  Delicatesses 

Tel. 905 – 579 – 4369 
73 Ontario St.  

Największy Wybór  *  Najlepsza Jakość  *  Najniższe Ceny 
*Wysyłamy Paczki do Polski przez Polimex* 

Zapraszamy 7 dni w tygodniu 

 
 

 
 

 

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 
 

INCOME  

TAX   

SERVICES 
 

Alicja Slowakiewicz 
22 Arnold Johnston St. 

Courtice, ON  L1E 0C6 

Phone: 905-240-6388 

 

 

BARBARA’S SERVICES 
869 Capri Court, Oshawa, ON 

Barbara Rzeźniczek 

tel. 905-435-0600 
Autoryzowany z  wieloletnim 

doświadczeniem dealer 

PIAST TRAVEL 

ACTIVE  MOVING  

SYSTEM 
PRZEPROWADZKI 

* HOUSES * APARTMENTS * 

* OFFICES * PIANOS *  STORAGE, 

PACKING & BOXES AVAILABLE 
FREE ESTIMATES 

905 – 436 – 7795 

 

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, RDTRegistered      
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.  

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 

 
 
 

Miejsce na Twoją 
Reklamę!! 

 

 
 

TADEUSZ G. RECZULSKI   

Adw okat  –  Obrońca-  Not ar iusz 
 

Tel: 905-571-3214  

Fax: 905-571-3832 

Email: tedreczulski@gmail.com 

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

 
 

 
Miejsce na Twoją 

Reklamę!! 

 

 

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 

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/
mailto:tedreczulski@gmail.com


 

 

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 

 produkt 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. Sławomir Fratczak 

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: 
Poniedziałek – 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 M1X1B2   

TEL: 416.831.6741       

FAX:  416.754.9193 

http://www.mhaccounting.com/
mailto:mirandachircop@hotmail.com
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