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MSZE  ŚWIĘTE DNIA PAŃSKIEGO /  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 

Monday – Wednesday –  Friday                         7:00P.M.  

Tuesday – Thursday – Saturday                          8:00A.M.   
 

BIURO  PARAFIALNE  –  OFFICE  HOURS 

Poniedziałek – Czwartek    //     Monday – Thursday 

9:00A.M. – 3:00 P.M. 

Wieczorem: Poniedziałek, Środa // Sobota – w sprawach 

pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym 

Monday & Wednesday Evenings & Saturday  

– by appointment only 

Piątek – Friday     Office closed. 
 

SAKRAMENT CHRZTU 
Chrzest dziecka prosimy zgłosić miesiąc wcześniej. Rodziców i 

rodziców chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przed 

chrztem. Rodzice powinni być członkami wspólnoty parafialnej. 

BAPTISM 

Please contact Parish Office at least one month before the 

planned date of baptism. 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA 

Pary narzeczeńskie proszone są o skontaktowanie się z księdzem 

rok przed planowaną datą ślubu. Obowiązkowe jest uczestnictwo 

w kursach przedmałżeńskich. 

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  POJEDNANIA 

Do Sakramentu Pojednania – Spowiedzi św. – można przystąpić 

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

RECONCILIATION 

The Sacrament of Penance (Confession) is offered on Saturday 

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

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. 

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  PROWADZĄ 

KSIĘŻA  CHRYSTUSOWCY 

Rev. Klemens Dąbrowski, SChr. Pastor 

Rev. Robert Będziński, SChr. Assistant 
 
 

BIURO PARAFIALNE / PARISH OFFICE 

Sekretarki/  Sekretery:   Anna Luchowska & Mila Prazmowska 
ZGŁOSZENIA DO BIULETYNU PRZYJMUJEMY DO CZWARTKU  

Bulletin Deadline:  Mid-day of Thursday 

Groundskeeper: Władysław Kołodziej      289-675-5248 
 

WYNAJEM SALI PARAFIALNEJ/ HALL RENTAL 

Lila Gratkowska              905-571-5239 

Maryla Nieradka              905-576-6258 
 

KOMITET PARAFIALNY/ PARISH COUNCIL 

Przewodniczący Rady Parafialnej/ Parish Council President 

Józef Puzio                       905-571-2359 

Przewodnicząca Rady Finansowej/ Finance Committee Rep.  

Maria Górska                   905-435-0771 
 

GRUPY PARAFIALNE / PARISH GROUPS 

Organista & Chór / Organist & Choir 

Eddie Kołodziejczak       905-576-6758 

Prezeska Żywego Różańca / Rosary Society 

Grażyna Zakrzewska       905-434-6362 

Panie Świętej Jadwigi/ St. Hedwig Ladies 

Elżbieta Szczepańska      905-576-6726   
  Koordynator Lekcji Religii/ Religion Education Coordinator 

Julita Michalska – Szymczak   905-718-6977 
Dyrektor Szkoły Św. Jadwigi / Director Polish St. Hedwig’s School  

Stanisława Michalska               905-434-1813 

Rycerze Kolumba / Knights of Columbus 

Henry Reczulski                       905-728-2532 

Zespół Pieśni & Tańca “Tatry”  

Dorota Sanchez                        905-718-6062 

Arleta Doroszuk                       905-914-6578 

Związek Harcersta Polskiego  

Anna Dzięgiel–Knutel   289-385-0230   oshawaharc@hotmail.com  

Alexander Galant   289-927-3263    alexander.galant7@gmail.com 
Szkoła Średnia Języka & Kultury Polskiej im. C. K. Norwida 
Ewa Kasperska    (wtorek)          905-571-2703 

Jagoda Krynicka  (wtorek)          905-432-3947 

Krystyna Świrska (czwartek)      905-434-1706 

 Teatr „Votum” 

 Andrzej Poczekaj                         416-936-2224 

 
 

 

 

 

 

411 Olive Avenue 

Oshawa, Ontario L1H 2P9 

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

 

Święta Jadwigo, wierna uczennico Ukrzyżowanego, Matko miłosierdzia, módl się za nami,  
Aby Twój duch żył nadal w sercach naszych. 

 

 

http://www.sthedwigsparish.ca/
mailto:swjadwigaoshawa@gmail.com
mailto:oshawaharc@hotmail.com


 

 

 

 

 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 26, SATURDAY – SOBOTA      Needs of Canadian Church Collection 
5:00PM        ††  Zmarych z Rodzin: Czerniawski i Puzio – Rodzina Puzio 

 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 27, SUNDAY– NIEDZIELA        Needs of Canadian Church Collection 

8:00AM        †  Kazimiera Czajowska (4 rocz. śm.) – Rodzina Czajowski 

9:30AM        ††  John & Mary Banbula – Daughter with Family                                    

11:00AM      †  Krzysztof Koźlakowski – Syn z Rodziną 

12:30AM      ††  Jan, Kazimierz i Barbara Jakubiak – Żona i Mama 
 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 28, MONDAY – PONIEDZIAŁEK     Św. Wacława    

7:00PM        † Jan Lalak (rocz. śm.)  
 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 29, TUESDAY – WTOREK                 Św. Archaniołow: Michała, Gabriela i Rafała 
8:00AM       Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Józefa i Heleny Puzio z okazji           

                     33 rocz. ślubu – Dzieci  

8:00AM       Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla Elżbiety Szczepańskiej  
 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 30, WEDNESDAY – ŚRODA                   Św. Heronima        

7:00PM         †  Józef Fraś – J. & E. Czuba 
        

OCTOBER /PAŹDZIERNIK 1, THURSDAY – CZWARTEK             Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

8:00AM        †  Franciszek Bednarski – Krystyna i Feliks 

8:00AM        †  Maria Wołczyńska (8 rocz. śm.) – Córka z Rodziną 
 

OCTOBER /PAŹDZIERNIK 2, FIRST FRIDAY – PIERWSZY PIĄTEK            Św Aniołów Stróżów      

8:00AM        †  Jadwiga Oleś – Mąż z Dziećmi  

7:00PM         ††  Genowefa i Seweryn Luchowscy oraz zm. z Rodziny – Syn z Rodziną  
 

OCTOBER /PAŹDZIERNIK 3, SATURDAY – SOBOTA       
8:00AM       O potrzebne łaski i moc kapłańskiej posługi w duchu w duchu wiary dla ks. Stanisława 

5:00PM        Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i asystencję Ducha św. w podejmowanych  

                     życiowych wyborach dla Rafała z okazji urodzin  – Dziadkowie  
 

 

OCTOBER /PAŹDZIERNIK 4, SUNDAY– NIEDZIELA        Św. Franciszka z Asyżu 

8:00AM        ††  Elzbieta i Piotr Waś – Córka 

9:30AM        †  Julian Dobranowski (29 anniv. of death) – Wife with Family                                    

11:00AM      †  Marian Basta – Syn z Rodziną 

12:30AM      O błogosławiwństwo i wstawiennictwo Matki Bozej dla członków Towarzystwa Różańca Świętego 
 

 

 
 

 

 
 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede Wszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. Jadwigę 
 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

LEKTORZY NA NIEDZIELĘ 4 PAŹDZIERNIKA 

SUNDAY LECTORS FOR THE 4th of  OCTOBER 
 

5:00PM         M. Zakrzewska 

8:00AM         D. Ziarno, N. Wojdyło 

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

12:30AM       M. Świrski, D. Bagińska, Z. Sokołowska 
 

 

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

MSZE SW. DLA DZIECI  

Zapraszamy na Msze św. z udziałem Dzieci w każdą 

niedzielę o godz. 11:00am 
 

PODZIĘKOWANIA 
Serdeczne podziękowania dla Pani Jadwigi Chruściel za 

ofiarowane kwiaty do kościoła oraz dla Pana Józefa Puzio za 

pracę przy kościele.   Bóg zapłać! 

 

 

 
 

REMONT SCHODÓW KOŚCIOŁA 

Prosimy mieć na uwadze, że jest w toku generalny remont 

schodów.  Na razie odnawiane są schody ze wschodniej 

strony kościoła, czyli te, które wiodą bezpośrednio do biura 

parafialnego.  Uprzejmie prosimy o kontakt z parafią zanim 

Państwo zdecydujecie się nas odwiedzić.  Dziękujemy za 

wyrozumiałość i współpracę. 

 

STAIRCASE REPAIR 

We are in the process of renovating our church staircase. The 

stairs that lead straight to our parish office are under 

construction first. Thank you for your understanding and 

cooperation. 



 

 

 

 

 
 

Niedzielne rozważanie/ Sunday Meditation – Mark/ Marka 9,38-43.45.47-48 
 

W dzisiejszej ewangelii Jezus mówił o trzech podstawowych siłach sprzeciwiających się kroczeniu za Nim: ręka, noga, 

oko to symbole chciwości, pychy i pożądania. Tej drastycznej wypowiedzi nie musimy rozumieć dosłownie. Odcięcie 

nogi czy ręki, albo wyłupienie oka to po prostu pozbawienie się pewnych możliwości, okazji, udogodnień, które 

nieuchronnie powodują upadki. Ktoś, kto ma problem z uzależnieniem od pornografii, na którą ciągle wpada w Internecie 

jak na stado przepiórek, nie musi sobie wyłupywać oka, wystarczy, że zrezygnuje z Internetu. Ktoś, kto okrada bliźniego 

z pieniędzy, wystarczy, że się mu do tego przyzna i odda to, co ukradł, i w ten sposób „utnie” proceder. Ktoś, kto ciągle 

staje na palcach, by wywyższyć się ponad innych, dobrze zrobi, jeśli odważy się powiedzieć o sobie coś upokarzającego i 

odetnie się w ten sposób od dumnego wywyższania.   

Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o dar rozumienia i działania w imię Jezusa, byśmy mogli podążać drogą wiary, nadziei, 

miłości. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.                                                                                                         ks. Augustyn Pelanowski  
 

What scandals have you heard about in the past two months? How did they affect you? 
Scandals, like gossip, create news, headlines, and the patter of talk shows. Politicians and entertainers cause the public concern with their 

dress, their lifestyle, or their secrets. Indeed, scandal not only drives public opinion. It can increase profits for media and visibility for 

publicity-hungry. 
When it comes to the Church, scandal multiplies problems. Not only does the community lose faith, the community loses face with potential 

following. Church scandal also gives those who oppose the faith reason for persecution. In Mark's gospel, Jesus addressed both issues. 

Scandals caused by good. Scandals caused by evil. Those within the Church have a particular need to avoid scandal, so the Church can 

promote evangelization. But, the Church and Christians can never completely avoid scandalizing those who oppose Christ. Living out the 

faith can divide people, as much as it invites people to the Lord. What is worse, to cause scandal or to be scandalized? Neither advance 

faith, only egos. Both can destroy faith and community participation. Both can lead to spiritual death. Jesus gave us guidelines to address 

scandal. Encourage the faith of those outside the community. Know yourself and your weaknesses that can cause scandal. And, do not aspire 

to offices where you can cause scandal. Jesus wanted an increase in faith, not scandal. We should, too.                              Fr. Rudolf V. D’ Souza 
 
 

 
 

  Odpust 

 

PAŹDZIERNIK - MIESIĄCEM       RÓŻAŃCA 

ŚWIĘTEGO 
 

 

 „Zawitaj, Matko Różańca świętego, 

Przybytku Boga, w Trójcy jedynego...”  
 

Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje 

orędzie, zjawiała się wybranym ludziom 

(najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i 

usilnie zachęcała do jego odmawiania. Jej 

wielkim pragnieniem było, byśmy codziennie 

odmawiali różaniec kontemplując życie Jezusa 

i tajemnice Jej Matczynego Serca. ……… 

Czy mamy różaniec, czy nosimy go ze sobą, by 

w wolnych, ale i ważnych dla nas i naszych 

bliskich chwilach brać go do ręki? Czy 

towarzyszy nam w chwilach radości i trosk? 

Czy za Bł. Janem Pawłem II możemy 

powiedzieć: „Różaniec jest moją codzienną i 

umiłowaną modlitwą. I muszę powiedzieć, że 

jest modlitwą cudowną, cudowną w swej 

prostocie i w swej głębi”. A może jeszcze nie odkryliśmy piękna 

i prostoty modlitwy różańcowej, może gdzieś w tempie życia ją 

zagubiliśmy. Teraz jest czas, najlepszy czas, by odkryć ją na 

nowo. Trzeba tylko wziąć do ręki różaniec i rozważając z Jezusem 

i Maryją tajemnice radosne, bolesne, chwalebne i światła złożyć 

w Ich rękach całe nasze życie. 

 

 

ODPUST ZUPEŁNY 

Udziela się odpustu zupełnego każdego dnia pod zwykłymi 

warunkami, wiernym, którzy odmawiają różaniec w kościele, 

kaplicy, rodzinie lub społeczności zakonnej. …………………. 

Warunki:  
a. modlitwa 5 dziesiątek bez przerwy, 

b. rozmyślanie tajemnic, 

c. przy publicznym odmawianiu zapowiedź tajemnic 

według przyjętego zwyczaju. 
 

 

Nabożeństwa różańcowe po Mszach św. 

  W środy, różaniec o godz: 6:30pm. 

 

NABOŻEŃSTWO   

RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI 
Ojciec Pio kiedyś powiedział:  

 „Jeśli milion dzieci modli się na 
różańcu, świat się na pewno zmieni”. 
Dlatego w każdą środę na godz. 

6:30pm. zapraszamy wszystkie dzieci na 

modlitwę różańcową.  Po nabożeństwie 

na Mszę św., a później na zabawy ruchowe do Sali parafialnej. 
 

ROSARY 
October is the month dedicated to the Blessed Mother. Rosary 

Devotions: Monday to Friday at 7:00 pm. after Mass, except 

for Wednesdays at 6:30 pm. 

We encourage everyone to pray the rosary at Church and wherever 

you may gather with family and friends. 
 

 

 

 

 

26 NIEDZIELA ZWYKŁA/ 

26th SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 

IN  OUR  COMMUNITY 
 



 
 

PIERWSZY PIĄTEK   MIESIĄCA 
2 października, 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 św.    
 

MODLITWA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 
Trwam przed Tobą, Panie Jezu, ukryty w białej Hostii i wraz z 
serafinami pragnę śpiewać Tobie pieśń uwielbienia. Święty jesteś 
Panie Zastępów! Cała ziemia pełna jest Twojej chwały! Dotknij Panie 
moich warg, przebacz mój grzech, aby moja modlitwa była miła 
Tobie. Po trzykroć Święty jesteś Królu, Panie Zastępów! Dziękuję Ci, 
że mogę klęczeć przed Tobą w modlitwie uwielbienia. Gdy aniołowie, 
stając przed Tobą, zakrywają twarz, ja mogę widzieć Cię oczami 
wiary, wpatrywać się w Ciebie, Chlebie Życia, i adorować Cię w 
Eucharystii. Bądź uwielbiony Panie! (kontynuuj tę modlitwę swoimi 

słowami) 

FIRST  FRIDAY OF  THE  MONTH 
On the occasion of the first Friday of the month, on the 2nd of 

October, 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. 
 

TOWARZYSTWO RÓŻAŃCOWE 
Bezpośrednio po ostatniej Mszy Św. niedzielnej, 4 października, 

odmawiana jest modlitwa różańcowa, na którą Wszystkich 

parafian serdecznie zapraszamy! 
 

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

pierwsze powakacyjne zebranie Towarzystwa Różańca Św.; które 

będzie miało miejsce 27 września po ostatniej Mszy św. przy 

kawie i cieście. Prosimy o liczne przybycie. 
 

MIESIECZNE KOŁO RÓŻAŃCOWE 

Dzisiaj, w niedzielę 27 września, możliwość zapisu osób, które 

nie należą do Koła Różańca, do miesięcznego Różańca św. 

Zachęcamy i zapraszamy.  

 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA 

PAŹDZIERNIK 
Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali 

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we 

wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i 

odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.  

 

MINISTRANCI 
Ministrantów zapraszamy na zbiórki w soboty po lekcjach religii. 

Rodzice ministrantów proszeni są o spotkanie się z ks. Robertem 

po niedzielnych Mszach św. w celu ustalenia szczegółów spotkań. 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 
Jeszcze jest możliwość zapisu na „Światowy Dzień Młodzieży w 

Krakowie”, który odbędzie się w dniach: 19-31 lipca 2016.  Po 

więcej informacji prosimy o kontakt z Ks. Robertem 289-685-

3104. 

 

WZNAWIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ ZESPÓŁ 

DZIECIĘCY 

Wszystkie dzieci, które chciałyby grać lub śpiewać w zespole, 

zapraszamy na próby do salki parafialnej w każdą sobotę o godz. 

8:30am. 

 

LEKCJE RELIGII 
Informujemy, że 3 października (za tydz.) rozdany zostanie 

całoroczny rozkład lekcji religii.  Tego dnia, po zakończeniu lekcji 

religii odbędzie się krótkie spotkanie katechetów z rodzicami.  

Prosimy o przybycie. 
 
 

 

 
 

ZEBRANIE LEKTORÓW/ 

LECTOR MINISTRY MEETING: 
Spotkanie wszystkich lektorów i kandydatów odbędzie się w 

środę 30 września, po Mszy św. wieczornej.        Zapraszamy.  
 

The Lector meeting will take place on Wednesday the 30th of sept. 

right after the 7:30pm Mass.  New candidates are welcome to 

attend.  
 

PANIE ŚWIĘTEJ JADWIGI 
 

Panie św. Jadwigi tworzą nową grupę.  Zachęcamy wszystkie 

Panie z naszej parafii do zapisania się.  Karteczki informacyjne 

będą wyłożone na stole przy wejściu do kościoła.  Data zebrania 

zostanie niebawem ogłoszona. 
 

BAZAR PARAFIALNY 
Projektowany jest Bazar Parafialny na 28 listopada od 10am-2pm. 

Szczególny apel kierujemy do Parafian, o przyniesienie fantów.  

Osoby, które pragną się włączyć w przygotowanie Bazaru 

prosimy o kontakt z Panią Elą 905-576-6726 lub z biurem 

parafialnym.  
 
 

PRZYNALEŻNOŚĆ   DO   PARAFII 
Przynależność  do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem 

osobistej wiary i poczuciem przynależności do Kościoła.   Należą 

do niej ci, którzy spełniają następujące warunki: 

  *    regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez  udział we  

        Mszy świętej  

  *    wspomagają wspólnotę parafialną swoja ofiarą  i  

        poświęcają dla niej swój czas i talent 

  *    zapisali siebie i swoja rodzinę na liście parafian 

  *   parafian, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub numer 

telefonu,  prosimy o zgłoszenie tej zmiany. (Wiele adresów i 

#telefonów jest nieaktualnych) 

Na stoliku przy wejściu do kościoła są wyłożone kartki z 

zapisem do parafii i ze zmianą adresu.  Po wypełnieniu można 

wrzucić na tacę.  Dziękujemy. 
 
 
 

MEMBERSHIPS   PARISH 
Belonging to the parish is voluntary, but it is a profession of 

personal faith and a sense of belonging to the Church. The group 

includes those who meet the following conditions: 

*       Regularly participate in religious life through participation  

         in  the Mass. 

*       Assist the parish with their contributions and sacrifice their   

         time and talents for the good of the parish. 

*  Register themselves and their family to the parish. 

*   Parishioners who have recently changed their place of 

residence or telephone number(s), are asked to report this. Many 

of the addresses and phone numbers are outdated, so please 

request for a change. 

On the table at the entrance to the church are record sheets of 

the parish for those wishing to register and change of address 

forms for those who require them.  

 

FAMILY OF FAITH 

Pragniemy serdecznie podziękować za wszystkie offiary i 

zobowiązania pieniężne, złożone na  rzecz Kampanii „Family 

of Faith”  Niebawem podamy sumę zebraną przez nasz kościół 

na ten cel.  Serdeczne Bóg zapłać. 

 

A WARM THANK YOU 

We would like to warmly thank everyone for all financial 

contributions made to the “Family of Faith Campaign”. After 

verification of pledges will be completed, we will present the 

Parish totals.  God Bless!     
 

 

 



 

 

 

 

SAKRAMENT   MAŁŻEŃSTWA/ 

THE SACRAMENT OF MARRIAGE  
The sacramental union of marriage has been taken by: 

Tego weekendu w Sakramentalny związek małżeński wstąpili: 

Agnieszka Piasecka & Jacek Szpirak 
May Christ strengthen their mutual love with his blessings. 

Niech Chrystus umacnia ich wzajemną miłość swoim 

błogosławieństwem. 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE/ 

UPCOMING MARRIAGE  

Sakrament małżeństwa mają zamiar zawrzeć (VIII 2016) 

Krystyne Fabian & Jordan Baccin - zap. I 
 

 

MAY SHE REST IN PEACE 
In the near past, God called to eternity: † Eleanor Tomas.              

A Mass of Christian Burial will be held at 11 a.m. Monday, Sept. 

28, at St. Leo the Great Church in Brooklyn. We offer our 

heartfelt condolences to Her family, and to all those who have 

passed away we offer God’s mercy.   

Give them eternal rest O Lord! 
 

 

 

ZEBRANIE KPK 
Zarząd KPK okręg Oshawa zaprasza na pierwsze powakacyjne 

zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 28 września 2015 o 

godz.7:30pm. wieczorem w sali parafialnej. Zapraszamy 

przedstawicieli wszystkich organizacji polonijnych. 
 

ZAPISY DO SZKOŁY ŚREDNIEJ JĘZYKA & 

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

Oshawie, informuje, że rejestracja do szkoły odbywa się drogą 

internetową. Wszelkich informacji należy szukać na stronie: 

www.dce.ca  (International Languages→Credit Programs for 

Adults & Secondary School Students— Registration 

Instructions). Rejestracji można też dokonać telefonicznie: 905-

436-3211 lub osobiście w biurze Durham Continuing Education  

przy 120 Centre Street S., Oshawa, od poniedziałku do piątku w 

godzinach: 8:30 rano do 3:30 po południu. 

Prosimy serdecznie o jak najszybsze dokonywanie rejestracji. 

Lekcje odbywać się będą raz w tygodniu w E.A. Lovell przy 120 

Centre Street S. w godz. 6:00 – 9:15 wieczorem. Pierwsze zajęcia 

6 października.  Po dodatkowe informacje proszę dzwonić: 

Ewa Kasperska 905-571-2703 lub Jagoda Krynicka 905-432-3947 
 

ZAPISY DO SZKOŁY ŚREDNIEJ JĘZYKA & 

KULTURY POLSKIEJ -- KLASA CZWARTKOWA 
Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im. C. K. Norwida w 

Oshawie - Klasa Czwartkowa, informuje, że rejestracja do szkoły 

już się rozpoczęła. Można jej dokonywać drogą internetową 

www.dce.ca;  telefonicznie: 905-436-3211  lub osobiście: 120 

Centre Street S., Oshawa. Biuro DCE czynne jest w  

godzinach: 8:30-15:30 (3:30pm) od poniedziałku do piątku. 

Zapraszam do rejestrowania się na ten jakże ciekawy kurs języka 

polskiego. Pierwsze lekcje w szkole: rozpoczynają  się 8 

października - czwartek, o godzinie 18:00 ( 6:00pm) - 21:15 ( 

9:15), grupa zaawansowana, średnio zaawansowana, młodzież 

potrzebująca kredytu i dorośli. Lekcje odbywają się  w E.A. 

Lovell przy 120 Centre Sreet S. Pierwsze 

pietro. ZAPRASZAMY!!! Krystyna Świrska, nauczyciel 

i koordynator klasy czwartkowej, numer telefonu: 905-434 1706. 

  

                    NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO………                    
Dear Prospective Student of the Polish Language, 

I would like to share with you some thoughts about learning 

Polish. And not only Polish but also English, and indeed, any 

language. It is  not easy to learn a new language and speak it with 

ease. For those of us for whom Polish is the mother tongue, 

English can be a challenge. As  ex-pats who adopted the country 

of the maple leaf as their home, we use English  in our daily lives. 

But we must not forget Polish, the language which is 

 the key to our past and which binds us to our ancestors. To speak 

two or more languages is truly a treasure, the benefits of which 

manifest themselves every day. I have been fortunate to teach the 

Polish language to Anglo-Canadians at the basic and advanced 

levels. Even though I have been doing this for many years, I 

always learn something new. By teaching, I am also learning, and 

I remain open to new experiences and new perspectives. I would 

like to share some of these experiences with you. I invite you enrol 

in the class to begin or continue the journey of learning this 

beautiful and rich language. It is another new school year and I am 

inviting everyone to polish school. Please come and discover for 

yourself the language and culture of the Polish people. 

For more information please visit my website 

at www.KrystynaSwirski.ca 

 
 

 

STAŁE SPOTKANIA 
 

 
KATECHEZY DLA DZIECI 

 

 

Godziny zajęć: 

 

Katechezy mają miejsce w Polskiej 

Szkole św. Jadwigi w każdą sobotę  

 

sobota 
 

12:10-1:00pm 
Klasy: O, 1, 2, 3&4, 5&6, 7&8 

Schola sobota  8:30am 
 

CHÓR PARAFIALNY 
 

wtorek 6:30pm-8:15pm 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

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

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

TATRY 
 

DATY PRÓB: 
 

 

GODZINY: 
 

GRUPY WIEKOWE: 
 
 

 

WTOREK 
6:30 – 8:00pm Grupa 3   (7 – 9 lat) 

 

 

SOBOTA 
 

 

10:00 – 12:00pm Grupa 5  (po 15 roku życia) 

1:00 – 2:30pm Grupy 1 & 2   (3 – 7 lat) 

1:00 – 3:00pm Grupa 4   (10 – 14 lat) 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 
 

MATKA BOŻA Z GUADALUPE CZEKA W 

SWOIM DOMU NA KAŻDEGO Z NAS!!! 
PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE ORAZ 

DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZABYTKÓW MEXICO CITY, 

PUEBLI I TAXCO w dniach 17-22 października 2015 pod 

duchowym przewodnictwem Ks. Stanisława Kuczaika.  

W czasie tej pielgrzymki odwiedzimy Sanktuarium trzykrotnie, 

każdy znajdzie czas na prywatną modlitwę i medytację.  
 

Koszt:    $ 1498.00     

Plus podatki Lotniskowe:   $250.00 ( Podatki mogą ulec zmianie). 

Obecnie jest to drugie, po Watykanie, najbardziej odwiedzane miejsce 

kultu religijnego na świecie. 
 

Inf. Polimex Travel   

 905 238-6683 prosić Mire 

lub 416 439-7132  prosić Krzysztofa 
 

http://www.dce.ca/
tel:905-436-3211
tel:905-436-3211
tel:905-571-2703
tel:905-432-3947
http://www.dce.ca/
http://www.krystynaswirski.ca/
tel:905%20238-6683
tel:416%20439-7132


 
 
 

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła 
 

Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, 

przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. 

Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią 

i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego Syna, a przez 

chrzest staliśmy się świątyniami Ducha Świętego. 

Uproś nam siłę woli, byśmy tej godności w sobie strzegli, broniąc 

się przed złem. W Tobie, Święty Michale, Kościół ma swego 

Stróża i Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej 

szczęśliwości.    

Błagaj Boga Pokoju, aby zniweczył władzę szatana, siewcy 

zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli ani szkodzić 

Kościołowi. 

Niech przez Ciebie Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w 

słońce, zetrze głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed 

jego złowrogim wpływem. 

Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i 

wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen. 

 

 

 

 

 
 

 

Renovation Fund~ Bóg Zapłać / God Bless You~ 
 

Wpłynęło/ Collected                                                     $1,405.00 
 

 

 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

wrzesień/  
September 20 

#kopert/ envelopes 290 

Ofiary/ collections 2,831. 50 
Ofiary bez kopert /loose $ 75.72 

Flowers 50.00 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSE  W  NASZEJ PARAFII 



 



 

 

„JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY”  

 

List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XV Dnia Papieskiego 

(11 października 2015 r.) 
 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

 

„Jan Paweł II – patron rodziny” to hasło XV Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony już za tydzień, w 

niedzielę 11 października. Ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski Dzień Papieski ma upamiętniać 

pontyfikat świętego papieża Polaka i upowszechniać jego nauczanie. Tegoroczne obchody zbiegają się z obradami 

Synodu Biskupów, który rozpoczyna się dzisiaj (4 października) w Rzymie, pod hasłem „Powołanie i misja rodziny 

w Kościele i w świecie współczesnym”. Dzień Papieski jawi się zatem jako wezwanie do refleksji nad rodziną oraz 

do wytrwałej modlitwy w jej intencji.  

 

1. Małżeństwo i rodzina w Biblii 

 

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zawiera biblijne obrazy stanowiące podwaliny pod chrześcijańskie 

nauczanie o powołaniu mężczyzny i kobiety do bycia mężem i żoną, ojcem i matką. Autor natchniony w Księdze 

Rodzaju ukazuje mężczyznę, który czuje się nieszczęśliwy i samotny. Kard. Gianfranco Ravasi zauważa, że pierwszy 

człowiek chciałby mieć kogoś bliskiego, z kim mógłby spotkać się jak równy z równym. Bóg widzi, że „wszelka 

istota żywa” nie stanowi odpowiedniej pomocy dla mężczyzny. Podczas głębokiego snu Adama, Bóg stwarza kobietę. 

Tradycja żydowska zawarta w Talmudzie twierdzi, że kobieta nie została stworzona ze stóp mężczyzny, by jej nie 

szanował, ani z jego głowy – by ona nim rządziła. Została natomiast utworzona z boku mężczyzny i to od strony 

serca, aby być mu równą i kochaną. Adam zachwyca się istotą, którą dostrzega obok siebie. Dziękuje Bogu, że spełnił 

jego marzenie. Odtąd Adam i Ewa tworzą małżeństwo, stają się jednym ciałem. Z jedności pojmowanej przez pryzmat 

aktu płciowego płynie dobro i błogosławieństwo. Biblia, podchodząc pozytywnie do ludzkiej seksualności, widzi ją 

jako rzeczywistość stworzoną przez Boga dla dobra człowieka, która ma być realizowana wyłącznie w małżeństwie. 

Owa jedność ciał jest także wyrazem duchowej komunii osób – męża i żony – którą tworzą poprzez wspólnotę całego 

życia. Owocem zaś tej duchowo-cielesnej wspólnoty jest dziecko (por. kard. G. Ravasi, Katecheza wygłoszona w 

Warszawie dn. 17.04.2015 r.).  

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wobec pytań i zgłoszonych wątpliwości, potwierdza wyraźnie 

nierozerwalność małżeństwa słowami: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9). 

 

2. Kontekst czasów obecnych 

 

Pasterze Kościoła w Polsce z wielką uwagą obserwują zmiany społeczne dotykające małżeństwo i rodzinę 

oraz warunki zewnętrzne, w których przychodzi egzystować rodzicom i ich dzieciom. Wiele osób wciąż doskonale 

rozumie istotę sakramentalnego małżeństwa i rolę rodziny w społeczeństwie. Niemniej jednak kryzys kulturowy i 

ideowy dotyczący człowieka odcisnął swe piętno na tradycyjnym wzorze małżeństwa i rodziny. Sceptycyzm 

dotyczący nierozerwalnego i wiernego małżeństwa jest w wielu środowiskach tak wielki, że często unika się już 

używania pojęcia „małżeństwo”. Zastąpiły je określenia typu „bycie w związku”, „bycie partnerem” czy po prostu 

„bycie razem”. Trudno doszukiwać się w nich kategorii „trwałości” czy „wierności”.   

Zaniepokojenie budzi wspólne zamieszkiwanie młodych ludzi bez ślubu kościelnego. Niejednokrotnie dzieje 

się to za przyzwoleniem rodziców i społeczeństwa. W ten sposób  młodzi ludzie odcinają się od źródła Bożego 

błogosławieństwa, które jest związane z sakramentem małżeństwa.  

Niebezpieczne z punktu widzenia dobra samych małżonków, jak i przyszłości Ojczyzny jawi się także 

odkładanie decyzji o zrodzeniu potomstwa na czas późniejszy, dawanie pierwszeństwa karierze zawodowej przed 

budowaniem szczęśliwej rodziny. Niezrozumiałe jest także ograniczanie się wyłącznie do jednego dziecka, w sytuacji 

gdy nie ma przeszkód do przyjęcia na świat kolejnych dzieci. Niepokoi także awersja do rodzin wielodzietnych. Z 



praktyki wynika, że w tych rodzinach proces dojrzewania społecznego jest o wiele bardziej owocny, a dzieci są 

szczęśliwsze. W dorosłym życiu licznemu rodzeństwu łatwiej wspierać starzejących się rodziców i być dla siebie 

wzajemnie pomocą.  

Bolejemy nad tym, iż wiele rodzin nie realizuje swych marzeń o potomstwie ze względu na obawę o 

możliwość jego utrzymania. Bezwzględnie konieczna jest bardziej skuteczna prorodzinna polityka państwa i pomoc 

najuboższym rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym.  

Poważnym problemem jest także nieustanna propaganda ideologii gender. Wprowadza ona nie tylko zamęt w 

kwestiach etyczno-moralnych, ale również – co jest zdecydowanie poważniejsze – podważa sam akt stwórczy Boga. 

Gender uderza w decyzję Najwyższego o powołaniu do istnienia mężczyzny i kobiety jako osób równych sobie w 

godności i jednocześnie wzajemnie siebie potrzebujących oraz dopełniających się. Podejmowane przez nich 

odmienne role społeczne wynikają z innej struktury biologicznej oraz psychiczno-duchowej obydwojga. Nie ma nic 

złego w naukowym badaniu wspomnianych ról i zmian kulturowo-cywilizacyjnych dokonujących się na przestrzeni 

wieków. Warto jednak z całą stanowczością zaznaczyć, że przeciwstawianie sobie mężczyzny i kobiety oraz 

ukazywanie ich wzajemnej relacji jako dążenie do dominacji trzeba ocenić jako niebezpieczną drogę donikąd. Czynią 

tak m.in. niektóre nurty feministyczne. Szczęście płynące z małżeństwa kobiety i mężczyzny, radość z posiadania i 

wychowywania dzieci w rodzinie jest nie do pogodzenia z zasadami ideologii głoszącej konieczność nieustannej 

walki pomiędzy płciami.  

Należy także poruszyć zagadnienie pozaustrojowego zapłodnienia in vitro, które jest niegodne człowieka, co 

podkreślił papież Franciszek na spotkaniu z lekarzami (Watykan, 15.11.2014). Trzeba podkreślić dobitnie, że każde 

ludzkie życie jest święte i jako takie powinno być przez wszystkich z radością przyjęte. Jednak nie każdy sposób jego 

poczęcia może być uznany za moralnie dopuszczalny. Po pierwsze, nie można określić procedury in vitro mianem 

leczenia niepłodności, gdyż nawet po urodzeniu dziecka tą metodą kobieta pozostaje bezpłodna. Człowiek nie 

powinien przychodzić na świat w wyniku zabiegów biotechnologicznych, lecz jako owoc miłości małżonków – ojca 

i matki. Zamiast promocji technologii in vitro, Kościół zachęca do korzystania z naturalnych metod leczenia 

niepłodności, które są godziwe z punktu widzenia moralnego, m.in. z naprotechnologii.  

Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach potrzebne są zakrojone na dużą skalę poważne badania 

naukowe nad przyczynami niepłodności, która wydaje się być zjawiskiem narastającym. Nie można wyłącznie leczyć 

skutków, nie znając prawdziwych przyczyn problemu przybierającego powoli rozmiar epidemii. Warto również 

zastanowić się nad ekonomicznym tłem wspomnianych zjawisk. 

Z wielkim niepokojem obserwujemy rosnące przyzwolenie społeczne na promocję i używanie środków 

antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych, które wyrządzają ogromne szkody duchowe i zdrowotne. Kościół 

zdecydowanie przestrzega przed stosowaniem pigułki „dzień po” i wzywa do zaprzestania jej dystrybucji. Wielką 

odpowiedzialność moralną biorą na siebie ci, którzy dopuścili ten środek do obrotu. W poszczególnych przypadkach 

może mieć ona działanie antykoncepcyjne lub wczesnoporonne. Jest ona niezwykle niebezpieczna szczególnie dla 

młodych kobiet ze względu na negatywne skutki zdrowotne mogące wystąpić po jej użyciu.  

Mając na uwadze te niepokojące zjawiska i przeróżne zagrożenia, tym bardziej dziękujemy wszystkim 

małżeństwom i rodzinom, które budują swą teraźniejszość i przyszłość na fundamencie Ewangelii oraz nauczaniu 

Kościoła za świadectwo chrześcijańskiego życia, tak bardzo dzisiaj potrzebne!  

 

3. Nauczanie św. Jana Pawła II 

Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy św. kanonizacyjnej określił św. Jana Pawła II mianem „papieża 

rodziny”. Pontyfikat Papieża Polaka był wielką promocją rodziny i obroną fundamentalnych wartości dotyczących 

ludzkiej cielesności, płciowości, seksualności, godności narzeczeństwa, sakramentalnego małżeństwa i rodziny 

otwartej na życie. W „Liście do rodzin” napisał:  „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu 

względów najważniejszą. (…) A jeśli (…) człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz 

niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską 

wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową” 

(List do rodzin, nr 2).  



Na polskiej ziemi, w Kaliszu w 1997 roku, św. Jan Paweł II powiedział: „ani na chwilę nie zapominajcie o 

tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej 

przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą”. W Nowym Targu w 

1979 roku modlił się, aby małżonkowie byli otwarci na dar potomstwa, aby rodzina polska była wierna świętemu 

prawu życia. Niczego ze swej aktualności nie straciły, a być może dzisiaj znaczą jeszcze więcej słowa, które padły 

w 1987 roku w Szczecinie: „Modlimy się gorąco (…) by rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną, zdrową 

fizycznie i moralnie. Podstawą trwałości rodziny jest pogłębiana i odnawiana w Kościele (…) w jego sakramentach, 

świadomość znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa, świadomość, której owocem jest trwanie, aż do śmierci”.  

 Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – papieża rodziny – modlimy się wspólnie za wszystkie rodziny, 

aby silne Bogiem stawały się prawdziwymi domowymi Kościołami, gdzie przekazuje się i pielęgnuje wiarę.  

4. Tegoroczny Dzień Papieski 

Drodzy Bracia i Siostry!  

Za tydzień, podczas XV już Dnia Papieskiego, będziemy słuchali słów św. Jana Pawła II i modlili się o świętość polskich 

małżeństw i rodzin, o otwartość na dar życia, o mądrość dla ustawodawców, odwagę dla samorządowców, aby wzmocnić 

rodzinę, od której zależy przyszłość Kościoła i Ojczyzny.  

Będziemy mieli okazję wspomóc także dzieło, które od lat nazywane jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. Fundacja 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera około 2500 młodych ludzi z całej Polski, głównie z rodzin wielodzietnych, zarówno 

duchowo, jak i materialnie, poprzez stypendia. Dzięki ofiarności Polaków w kraju i poza jego granicami mogą oni realizować 

swoje aspiracje edukacyjne. W duchu wartości, którym służył Święty Papież, stypendyści pragną dobrze przygotować się do 

zadań czekających ich w dorosłym życiu. Tę inicjatywę Kościoła w Polsce św. Jan Paweł II określił jako pomnik najbliższy jego 

sercu. Tym bardziej zachęcamy do wspierania jej modlitwą, dobrym słowem, cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę podczas 

kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności 

budowany Świętemu Papieżowi. Wierzymy, że stypendyści będą w przyszłości świadkami wartości rodziny i obrońcami jej 

godności w myśl nauczania św. Jana Pawła II. 

Na czas przeżywania XV Dnia Papieskiego i podejmowania trudu odnowy polskiej rodziny udzielamy wszystkim 

pasterskiego błogosławieństwa. 

 

  

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

obecni na 369. Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 

w dniu 10 czerwca 2015 r. 

 

List należy odczytać w niedzielę, 4 października 2015  

 

 

Za zgodność: 

+ Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 



 
 

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 
 

 

 

For all your landscaping needs such as: 
- Lawn care, cutting and sod 

     - Aeration and dethatching 

     - Tree and shrub trimming 

     - Rolling and rototilling 

     - Brick and interlock repair*Free quotes available* 

- Snow removal 

Contact - Jon Kurianowicz (289) 927-4763jonkurianowicz@gmail.com 
 

 
 

Miejsce na Twoją Reklamę 

 

RENATA LEONOWICZ . 
SALESREPRESENTATIVE 

21 Drew St. Oshawa, On.   L1H 4Z7 

Dom: 905 – 720 – 2331 

Praca:  905 – 728 – 1600 
RLEONOWICZ@TREBNET.COMWWW.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 
 

 

 

ACTIVE  MOVING  

SYSTEM 
 

 

 

 

PRZEPROWADZKI 
 
 

* HOUSES * 

APARTMENTS * 

* OFFICES * PIANOS *  

STORAGE, PACKING  

& BOXES AVAILABLE 
 

FREE ESTIMATES 

 
 

 

905 – 436 – 7795 

 

 

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. 

 

 

 

 
 
 

O święta Teresko, moja Kochana,  
wskazuj mi szlak mego wędrowania!  

A ja krocząc Twoimi śladami,  
w drodze mej pozbieram wszystkie płatki kwiatów,  

które Ty różanym deszczem ześlesz mi z 
zaświatów! 

 

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 

 

mailto:289-688%20-0334
mailto:kbaker@ndlc.ca
mailto:RLEONOWICZ@TREBNET.COM
mailto:RLEONOWICZ@TREBNET.COM
mailto:anetakobylinski@gmail.com
http://www.onepercentrealty.com/
http://www.johannanichola.com/
http://www.zhposhawa.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 

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 businessów 

 (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 

 

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 

 

 

 
 

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 

 

 

 

Christopher’s  Delicatessen 

Tel. 905 – 579 – 4369 
73 Ontario St.  

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

Zapraszamy 7 dni w tygodniu 

http://www.mhaccounting.com/
mailto:mirandachircop@hotmail.com
http://www.zpwk-gr21.ca/
mailto:tedreczulski@gmail.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 rosyjskim Adwokaci // Notariusze 

Biuro w Toronto i w Whitby  500-4580 Dufferin St., Toronto 

Bezpłatna konsultacja  Tel: 416.500.1937 

    Fax:416.628.3801  
 

 

 Prawo Karne  Prawo Spadkowe 

 Prawo Rodzinne  Notariusze 

 

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

Sobota: 10-6  Niedziela12-5 

 

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 

 
905-434-3602 

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

www.oshawahearing.ca 

 

SUPPORT  THOSE   WHO  SUPPORT   US  –  POPIERAJMY   FIRMY  SPONSORUJĄCE   NASZ BIULETY

RYSZARD  ZEDZIAN 
160 Finchdene Sq., Unit 15Toronto, 

Ontario M1X1B2TEL:   

416.831.6741FAX:  

416.754.9193 

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


 


