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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 – Mark/ Marka 16, 1-7 

 
God never forces salvation on 

anyone. He constantly invites, but 

never forces. He knocks but does 

not break down the door. He asks 

but does not demand. He moves 

but does not push. Love cannot be 

commanded but it can be 

demonstrated: “No one has greater 

love than this, to lay down one's 

life for one's friends.” (Jn 15:13). 

Do what Jesus commands you and 

lay down your lives for one 

another as He laid down His life 

for each of us to bring us to new 

life. 

  

 

You can bury truth but it will always rise again.  Truth of 

today – we come from God and we go to God.  Christ our Lord 

is risen! Indeed He is risen. He will raise our tired mortal 

bodies with Him to a glory like His own. By His death, we shall 

live! By His glory, we shall be glorified 
 

 

 
 
Na skróty nie dojdziesz do poranka Zmartwychwstania.  

Musi być Ogrójec, męka, krzyż, śmierć, i grób... Musi być 

Miłość! Adorując Krzyż naszego Pana, całując surowe 

drzewo krzyża ucałuj również swój własny życiowy krzyż. 

Natomiast za głazem grobu zostaw swoje troski, cierpienie, 

słabości, grzechy i ze skruchą ufaj czekając blasku 

Zmartwychwstania.   

            Pozwólmy przeniknąć i ogarnąć się tajemnicy 

Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.  Chrystus 

wyzwala nas z  wszelkiego zniewolenia i egoizmu. Wzywa, 

abyśmy zdobyli miłość, która buduje i szuka dobra. Nie 

lękajmy się być świadkami prawdy o Zmartwychwstaniu. 

Tylko on zwycięża świat i daje prawdziwe życie.     
 

Niech radosne Alleluja rozbrzmiewa w sercach każdego 

z nas. Pan zmartwychwstał, Jezus żyje ! Alleluja, 

alleluja.. 
 
 
 
 
 

 

 

 

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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APRIL/ KWIECIEŃ 4, SATURDAY – SOBOTA            
8:00PM        O szczęśliwą operację i łaskę powrotu do pełni zdrowia dla Włodka  – Żona i Dzieci 

8:00PM        † Piotr Gazda – Żona i Dzieci 
 

 

APRIL/ KWIECIEŃ 5, EASTER SUNDAY– NIEDZIELA WIELKANOCNA 
7:00AM         ††  Aniela i Eugeniusz Rusztyn oraz za zmarłych z Rodziny  – Córka z Rodziną 

7:00AM         †  Bogusław Szczurek – Syn z Rodziną 

9:30AM         For God’s blessing and good health of the Banbula Family –  Daughter  

11:00AM       ††  Za zmarłych bliskich z obojga stron – S. & S. Michalscy 

12:30PM        †† Janina i Władysław Wojtasiak – Rodzina 
 

APRIL/ KWIECIEŃ 6, EASTER MONDAY – PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY 

10:00AM         ††  Anastazja i Piotr – Córka 

7:00PM            † Michał Urbanowicz – Córka z Rodziną    
 

APRIL/ KWIECIEŃ 7, TUESDAY – WTOREK  
7:00PM        Dziękczynna za 45 lat małżeństwa Czesławy i Bolesława Wojdyły, z prośbą o dalcze Boże błogosławieństwo,  

                     zdrowie i łaski 

7:00PM        Za Parafian 
 

APRIL/ KWIECIEŃ 8, WEDNESDAY – ŚRODA   
7:00PM         †† Za zmarłych z Rodziny Klin – Rodzina 

7:00PM          Dziękczynna, z prośbą o dałsze łaski dla Gieni i Tadzia Wolańskich 
 

APRIL/ KWIECIEŃ 9, THURSDAY – CZWARTEK        
7:00PM          †† Aleksander i Marianna Kowalczyk – Syn z Rodziną  

7:00PM          Intencja wolna 
 

APRIL/ KWIECIEŃ 10, FRIDAY – PIĄTEK             
7:00PM          † Edward Fracz (1 rocz. śm.) – Mama  z Rodziną    

7:00PM          Intencja wolna 
 

APRIL/ KWIECIEŃ 11, SATURDAY – SOBOTA                        ShareLife Collection 
8:00AM         Intencja wolna 

5:00PM         † Edward Siuzdak  – Kolega z Rodziną 
 

 

APRIL/ KWIECIEŃ 12, DEVINE MERCY SUNDAY– NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO                      
7:00AM         ††  Maria i Damian Pańczyszyn  – Syn z Rodziną                                    ShareLife Collection
9:30AM         † Jackie Dranski  – Son with Family  

11:00AM       † Józef Kruczek  – Z. & A. Kruczek 

12:30PM        † Józef Król (5 rocz. śm.) – Syn 

12:30PM        † Barbara Jabłońska – Rodzina 

1:30PM         Święconka Parafialna 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 12GO KWIETNIA / APRIL 2015 

 

5:00PM – M. Zakrzewski 

8:00AM – L. Rzeźniczak, H. Łakomy 

9:30AM – A. Tass, M. Fotheringham, H. Miklaszewski 

11:00AM – K. Jurczyk, I. Kryński, M. Słomińska, I. Kryński 

12:30AM – Z. Sokołowski, S. Mąka, M. Świrski 
 
 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się w dekorowaniu na Triduum Paschalne i pomoc w sprzątaniu 

kościoła.  Serdeczne Bóg zapłać osobom, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w liturgię oraz adorację Jezusa 

w Najświętszym sakramencie.  
 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 



 

 
 

Drodzy Parafianie, Przyjaciele, i Drodzy Goście! 
 

Wesołych Świąt!  Alleluja, Alleluja 
 

Znowu jak każdego roku od ponad 2 tysięcy lat, staje przed nami 
Zmartwychwstały Pan.  Wyciąga swoje przebite dłonie, unosi rękę by Ci 
pobłogosławić i mówi „Otom ja zwyciężył świat!”  Zwycięzca śmierci, 
piekła i szatana staje na nowo przed Tobą, by Ci przypomnieć tę 
najważniejszą prawdę.  W tym dzisiejszym świecie, takim jaki on jest, 
pełnym bólu, przemocy, mordów i degradacji godności człowieka.  W tym 
świecie gdzie Boga spycha się na margines życia społecznego 
poszczególnych krajów i narodów w imię pozornej wolności człowieka.  

W tym świecie, w którym coraz potężniej zaprzecza się istnieniu Boga, niż to było w epoce komunizmu.  W tym śwecie, w 
którym trwa nieustanna walka naturalnego prawa Bożego porządku, sprawdzonych  wartości i moralnego ładu.  W tym 
świecie, w którym toczy się nieustanna walka pomiędzy dobrem a złem.   W taki świat, gdzie diabłu wydaje się, ze już odnosi 
po raz kolejny swój ogromny sukces.  W taki świat, pełen chaosu, wojen i rozlewu krwi.  I własnie to takiego powalonego 
świata przychodzisz Ty – Panie Zmartwychwstały.  I niech to wystarczy, że jesteś.  Stań na nowo przed Nami i pokaż, a raczej 
przypomnij o swoim Zwycięztwie.  Daj siły każdemu z Nas, żebyśmy się pozbierali na nowo, żebysmy nie dali się zwieść, 
żebysmy nie ulegli swojej głupocie i mirażowi samouwielbienia.  Żebysmy wreszcie pojęli moc  Twojego Miłosierdzia.  Dłonią 
Twą zwycięzką pobłogosław więc naszą Parafię,  pobłogosław każdą Rodzinę, pobłogosław Ojczyznę naszą – Polskę i tą drugą 
Ojczyznę – Kanadę.  Pobłogosław, każdego z nas w codziennym trudzie życia.  To wszystko w Twoje Boskie przebite serce 
składam.  Bądź nam siłą i mocą Zmartwychwstały Panie.      Z najleprzymi życzeniami.  

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. 

Życzę Wam aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz spokój 

By stały się źródłem wzmocnienia ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Cię pokojem i wiarą. 

Niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość!  

Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w Tobie to, co jeszcze uśpione, 

Ożywił to, co już martwe; 

Niech światło Jego Słowa prowadzi Cię przez życie do wieczności. 

Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych! 
 

Dear Parishioners, Friends and Guests,                                                                                                                                 
Again as every year for over two thousand years, our risen Lord stands before us. He extends his nailed hands, and raises one to bless you 

and says “I have redeemed the world.” 

Having conquered death, hell and Satan, I stand anew before You, in order to remind you of this very important truth. In today’s world, 

such as it is, full of pain, assault, murder and the degradation of human dignity. 

In this world , where God has been pushed to the very edges of public life in various countries and nationalities in the name of the apparent 

freedom of individuals. In this world which strongly opposes the existence of God, even more so than during the Communist era. In this 

world in which there is an unending battle with God’s natural order, equitable worth and moral order. In this world where there is a 

constant battle with right and wrong. In this world, where Satan, it seems, for the umpteenth time has celebrated his great success.  In this 

world full of chaos, war and the outpouring of blood.  

Yet into such a dirty world, You come, our Risen Lord. Let this suffice, that You have come. Stand before us anew and show, or rather 

remind us of Your Redemption. Give us strength to rise again, so that we may not be lead astray by our silliness and fanciful selfishness. 

That we might finally understand the power of your Mercy. With Your Redeemed hand, bless our parish community, bless each family, 

bless our fatherland, Poland and our other fatherland, Canada.  

Bless each of us in our daily difficult tasks. We offer all of this into Your pierced heart. Be our strength and our power O Redeemed Lord, 

With the best of wishes….. 

 

 

“I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live. And whoever 
lives and believes in Me shall never die” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY  
Jutro Poniedziałek Wielkanocny, drugi dzień w oktawie 

Wielkanocy – Msze św. o godz. 10:00AM i 7:00PM. 

Liturgiczny okres Wielkanocy będzie trwał aż do Zesłania 

Ducha Świętego – Zielonych Świąt. Oktawa Wielkanocy, a 

zwłaszcza jej pierwszy dzień, ma bardzo uroczysty charakter, do 

tego stopnia, że nie obchodzimy w tym czasie żadnych innych 

uroczystości ani wspomnień. W ten sposób Kościół podkreśla 

fundamentalne znaczenie Zmartwychwstania Chrystusa dla 

chrześcijaństwa. Liturgia najbliższych dni zaprasza nas na 

spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem i do odkrycia w Nim 

najgłębszej prawdy o nas samych i o naszej misji głoszenia Jego 

Królestwa. Nie żałujmy czasu na Eucharystię, która jest ciągle tą 

samą Paschalną Ofiarą Chrystusa. W najbliższy piątek, ze 

względu na oktawę Wielkanocy nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
 

EASTER MONDAY - THE OCTAVE OF EASTER 

Tomorrow, Monday is Easter Monday. Mass at 10:00AM and 

7:00PM. The Easter Season lasts until Pentecost. The first week 

of Easter has a special character. The church emphasizes the 

meaning of the Resurrection of Christ for Christianity. Let us 

rejoice in this miracle of our Lord Jesus, who has opened the 

gates of heaven for us. Let us show our worth and be thoughtful 

of this great event. The liturgy of the coming days invites us to 

meet with the risen Lord and all of his existence, to opening 

ourselves to him and to the role that we play in bringing as 

missionaries of his Kingdom. This Friday we are not obliged to 

feast. 

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę 

Miłosierdzia.  

„Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby 
Święto Miłosierdzia było ucieczką i 
schronieniem dla wszystkich dusz, a 
szczególnie dla biednych grzeszników.   
Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, 
ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i 
kar. W dniu tym otwarte są wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną łaski, niech 

się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej 
były jak szkarłat”. Pamiętajmy, że ze świętem tym związany jest 

przywilej, że kto w tym dniu jest w stanie łaski uświęcającej i 

przystąpi do Komunii Św. dostąpi darowania wszystkich 

grzechów nawet tych najcięższych. To święto można porównać 

do chrztu świętego. Warto, więc korzystać z tej łaski, jaką daruje 

nam sam Bóg.  Pamiętajmy aby w tym dniu odmówić  Koronkę 

do Miłosierdzia Bożego.  
 

 

 

WYJAZD DO WILNA Z OKAZJI 

ŚWIĘTA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
W sobotę 11 kwietnia – Wyjazd do Wilna z okazji Święta 

Bożego Miłosierdzia. Uroczystej Mszy św. przewodniczył 

będzie oraz Słowo Boże wygłosi Ks. bp. Rafał Markowski 
 

Autobus wyrusza o godz. 7:00am z parkingu parafialnego.  

Zapisy przyjmują: 

p. Anna Gardzińska tel. 905-576-3608 &   

p. Barbara Rzeźniczek tel. 905-435-0600                                       

Koszt wyjazdu $45.00. 

 

ZAPRASZAMY NA „ŚWIĘCONKĘ” PARAFIALNĄ 
W niedzielę Miłosierdzia Bożego zaraz po ostatniej Mszy 

świętej o godzinie 1:30pm, odbędzie się „Święconka Parafialna”. 

Bilety i rezerwacja w biurze parafialnym do czwartku 9 

kwietnia.  Bilety w cenie $20 – dorośli & $10 – dzieci.    

Wszystkich serdecznie zapraszamy.  

 

PARISH  EASTER  DINNER   - 
APRIL 12

TH  
We are inviting all parishioners for 

our Parish Easter Dinner, which will 

take place on the Divine Mercy 

Sunday, approx. at 1:30pm. Tickets 

are $20.00 for adults and $10.00 for 

children, available during the week in the parish office (till 9
th

 of 

April). 

Następna niedziela ShareLife ma miejsce  

- 12 kwietnia 2015 

Prosimy o wsparcie.   

Razem możemy zdziałać cuda! 

Next ShareLife Sunday – April 12, 2015 

Please give generously. You can work wonders! 
 

 

KAWIARENKA 
Na Zmartwychwstanie Pańskie i w Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego – Kawiarenki nie będzie. 
 

MINUTES FROM ST, HEDWIG’S PARISH COUNCIL 

MEETING TAKEN ON 21
st
 OF MARCH 2015  

Powitanie członków Rady Parafialnej przez ks. Proboszcza 

Stanisława Rakieja. Następnie: Wspólna modlitwa & Sprawdzenie 

obecności. 

Fr. Stanislaw Rakiej welcomed everyone and started the 

meeting with a prayer and an attendance check.  

Obecni/ Present: Fr. Proboszcz Stanisław Rakiej  

Józef Puzio   Helena Ciosk  

Maria Górska   Stanisław Michalski  

Zbigniew Kruczek  Edward Kowalczyk  

John Rzeszut   Artur Szymczak 

Aneta Kobylińska  Krzysztof Kobyliński  

Zbigniew Nycz  Józef Zakrzewski 

Czesław Skomra  Anna Luchowska  

Nieobecni/ Absent: Fr. Krzysztof Janicki & Czesław Majcher 

GŁÓWNE TEMATY POSIEDZENIA:  

Wraz z topniejącym śniegiem zbliżają się opisywane wcześniej w 

protokołach zebrań rady parafialnej -remonty w naszej parafii.  Na 

ostatnim zebraniu Pan Zbyszek Nycz przedstawił cały plan 

gruntowego remontu schodów i związane z tym celem koszty.  

Orzeczono wspólnie, że najpierw zostaną odnowione schody od 

strony wschodniej kościoła, czyli te wiodące do kancelarii 

parafialnej.  Koszt całego przedsięwzięcia będzie wynosił około  

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 

IN  OUR  COMMUNITY 
 



 

 

$60, 000, w zależności czy zdecydujemy się również na wymianę 

balustrad i krawężników odgradzających trawę od chodnika.   

Pan Zbyszek, również oszacuje cenę na zabezpieczenie ściany 

fundamentów kościoła po uprzedniej konsultacji z inżynierem 

budowlanym.  Rozpoczniemy realizację projektu, tuż po  

rozmrożeniu gruntów. Ks. Proboszcz wraz z Panią  Marią Górską, z 

osobna uzyskali dodatkowe eksperckie informacje odnośnie tej 

reperacji.  Obopólnie orzekli, że pierwszorzędny problem może 

przede wszystkim być związany z rynną spadową, która nie 

odprowadza prawidłowo wody gruntowej- rezultatem czego woda 

zalewa kuchnię w piwnicy.  Uzgodniono, że zanim wydamy fortunę 

na odwodnienie ściany spróbujemy zrobić poprawny grading 

backyardu i zobaczymy, co się będzie dalej działo. 

Istotnym projektem jest również odbudowa tablicy informacyjnej 

kościoła, którą rozpoczniemy niebawem.  

TEMATY DRUGORZĘDNE:  

1. Remont Betanii – został z grubsza zrobiony.  Jeszcze nie   

odebraliśmy protokołu ani gwarancji remontu.  

2. Inwenteryzacja Kościoła – Wkrótce, Pan Jan Rzeszut & Pan 

Edward Kowalczyk zaczną realizować ten plan. 

3. Family of Faith campaign. - Rada Finansowa Parafii spotkała się 

2 razy w ubiegłym miesiącu.  Celem spotkań było zapoznanie się z 

Programem i odesłanie odpowiednich informacji do Archidiecezji.  

4. Sprawa Janitora – Przedstawione zostały przez Panią Marie nowe 

warunki zatrudnienia od strony księgowej. 

5. Padła propozycja zmian godzin Mszy św. niedzielnych.  Duża 

ilość osób pyta o Mszę św. wieczorną. Proponowane zmiany Mszy 

św. to: 8:30am, 10:00am, 12:00pm i 7:00 lub 8:00pm.  Zmiany 

jeszcze nie zostały zatwierdzone; ks. Proboszcz zaproponował, że 

poczekamy z tymi zmianami do jesieni. 

6. Pani Maria Górska zasugerowała wprowadzenie w naszej Parafii 

„Dziewczynek Ministrantów”; ugruntowano to faktem, iż na nie 

wszystkich Mszach świętych i Drogach Krzyżowych jest dostępna 

służba liturgiczna.  Ten pomysł jednak nie zobaczy światła 

dziennego.  Jedynie, co zaproponowano to sporządzenie grafiku dla 

Ministrantów, aby chociaż jeden Ministrant był dostępny do służby 

w czasie Mszy św. przy Ołtarzu. 

7.  Niedziela Miłosierdzia Bożego – Przyjęta została jako dzień 

„Święconki Parafialnej”. Bilety już w sprzedaży.  

8. Nawiązano też do potrzeby uczestniczenia w zebraniach Rady 

Parafialnej reprezentantów różnych organizacji polonijnych. W 

ten sposób wspólnie możemy planować różne przedsięwzięcia i 

wzajemnie uzupełniać się.  

9. Kolejny termin posiedzenia Rady Parafialnej został zaplanowany 

na sobotę 18.04.2015 r. bezpośrednio po Mszy św. wieczornej. 

Spotkanie zakończono wspólna modlitwą 

MAIN TOPICS OF THE MEETING:  

The weather is warming up and the dates of our previously proposed 

projects are slowly approaching.  At the last meeting Mr. Zbigniew 

Nycz presented the entire plan of a thorough repair of the external 

stairs.  It was agreed that the first renewed stairs will be the ones on 

the east side of the church, that is, those leading to the parish office. 

The cost of the entire project will be about $ 60.000, depending on 

whether you choose to exchange the railings and curbs separating 

the grass of the sidewalk. …………………………………………. 

After consultation with the structural engineer, Mr. Nych, will also 

provide us with the price of the repair of the wall foundations of the 

church. We will start this project, shortly after thawing of land. Fr. 

Stanislaw, together with Mrs. Maria Gorska, separately acquired 

additional expert information on that repair. They agreed mutually 

ruled that the prime problem may primarily be related to the gutter 

bleed that does not drain ground water properly - result of which 

water floods the kitchen in the basement. It was agreed that before 

we spend a fortune on wall drainage, we should try to correct the 

grading of the backyard and see what will continue to happen.  

 

 

 

 

Another important project is the reconstruction of the church notice 

board, which will start soon. …………………………………….. 

SECONDARY TOPICS:  …………………………………… 

1. Repair of the Convent - Was roughly Finished. The final protocol 

has not yet been picked up nor repair warranty provided. 

2. Inventerization of the Church assets – Is soon to start; Mr. Jan 

Rzeszut & Mr. Edward Kowalczyk volunteered to begin to 

implement the plan in the near future. ………………………….. 

3. Family of Faith campaign. - Parish Finance Council met twice 

during last month. The aim of the meeting was to get acquainted 

with the program and to send relevant information to the 

Archdiocese. 

4. Janitor based salary - Mrs. Maria Gorska presented new 

conditions of employment based from the angle of bookkeeping. 

5. Changes to the Sunday Mass hours, were presented. Apparently, 

quite a few people are asking about Sunday evening Masses. 

Proposed time changes to the Mass schedule were: 8:30 am, 10:00 

am (eng.), 12:00 and 7:00 or 8:00 pm. The changes have not yet 

been approved; the pastor suggested that we should wait with these 

changes till autumn. …………………………………………….. 

6. Mrs. Maria Gorska suggested introducing "Altar Girls" to our 

parish; due to the fact that an  Altar Boy is not always available to 

accommodate Holy Masses or other liturgical events. This idea, 

however, will not see the light of day. It was proposed to prepare a 

schedule for Altar Boys, so at least one could be available to serve 

per Holy Mass at the Altar. ……………………………………. 

7. Divine Mercy Sunday - has been approved as a day of “Our 

Parish Easter Dinner”.  Tickets are already available for purchase. 

8.  It is a must for representatives from our Polish organizations 

to be present during Parish Council Meetings. To make sure 

that all decisions are considered, planned and realized together.  

9. Next Parish Council meeting will take place on March. 21. 2015. 

Absolutely everyone is welcomed.  

 

PROTEST PRZECIW SEX- ED 
We wtorek, 14 kwietnia o godz. 10am, przed Queens Park w 

Toronto, odbędzie się kolejny protest w sprawie edukacji 

seksualnej dzieci szkół podstawowych. 

 

„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 

 

               

 



 

 

Renovation Fund~ Bóg Zapłać / God Bless You~ 
 

Wpłyneło/ Collected                                                         $300.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $33,149.62 
 

Kolekta Niedzielna 

Sunday collection 
March /Marzec 29, 2015 

#kopert/ envelopes 376 

Ofiary/ collections $ 3,874.00    Loose  $245.00 

Flowers    $70.00   Spec. donation $20.00 

Recollections $ 2610.00      
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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   

Adwokat – Obrońca-  Notariusz 
 

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 M1X 

1B2TEL:TEL:  

416.831.6741FAX:  

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=BILD+LOGO&hl=en&sa=N&gbv=2&ndsp=21&tbs=isch: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=RENOMARK+LOGO&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1


 


