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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 Prażmowska 
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 

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 Kolektorów/ Coordinator of Colectors  

Leszek Rzeźniczek                                                 905-213-7847 
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 Harcerstwa Polskiego  

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

Alexander Galant 289-927-3263    alexander.galant7@gmail.com 

Koło Przyjaciół Harcerstwa 

Monika Sitarz                                                                    905-571-4858 
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
mailto:alexander.galant7@gmail.com


 

 

 

 
 

 
 

MARCH / MARZEC 5, SATURDAY – SOBOTA       

5:00PM       †† Jan i Helena Horbacewicz i zmarłych z Rodziny – Siostra z Rodziną 
 

MARCH / MARZEC 6, SUNDAY–  NIEDZIELA                            

8:00am        † Wojciech Łękawski (6 rocz. śm.) – Żona z Rodziną 

9:30am        † Michał Urbanowicz // Thanksgiving for graces received with further God's blessings, safe delivery and healthy  

                    pregnancy for Adam and Dulce – J. & H. Puzio 

11:00am      † Irena Sobczak (5 rocz. śm.) – Mąż  
12:30PM     † Katarzyna Pęksa – Chrześnica 

             4:00PM      Gorzkie Żale 
 

MARCH / MARZEC 7, MONDAY – PONIEDZIAŁEK 

7:00PM       O zdrowie i potrzebne łaski dla Wiktorii Szczepańskiej – Rodzina  
 

 MARCH / MARZEC 8, TUESDAY – WTOREK    

8:00am         † Helena Kilian  – Maria Iwanczyk 
 

MARCH / MARZEC 9, WEDNESDAY – ŚRODA       

           6:30PM       Droga Krzyżowa dla Dzieci 

7:00PM       † Mary Makarow – Rodzina Matusiak 

7:00PM       † Zofia Krysa – Chór Parafialny  
     

MARCH / MARZEC 10, THURSDAY – CZWARTEK      

8:00am         † Stanisław Rejczak (36 rocz. śm.)  – Siostra z Rodziną 
 

MARCH / MARZEC 11, FRIDAY – PIĄTEK           SPOWIEDŹ / CONFESSION 6 PM - 8 PM 

        6:30PM       Droga Krzyżowa 

7:00PM        † Helena Kilian  – Rodzina Radomskich 

7:00PM        † Helena Zastawna  – Rodzina  

 

MARCH / MARZEC 12, SATURDAY – SOBOTA                                                         ShareLife Weekend Collection  

8:00am        †† Ludwik i Konegunda Gąsior – Dzieci i Wnuki 

5:00PM       †† Regina i Alfred Brudny – Córka z Rodziną 
 

MARCH / MARZEC 13, SUNDAY–  NIEDZIELA                                                         ShareLife Weekend Collection 

8:00am        †† Antoni i Franciszka Konefał – Bratanica 

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

11:00am      †† Za zmarłych z Rodziny Klin – Córka z Rodziną 

12:30PM     † Marianna Bartłomiejczak – Córka z Rodziną 

             4:00PM      Gorzkie Żale 
 

 
 

 

 

ZMIANA CZASU:  

Przypominamy, że 13 marca przestawiamy nasze zegary, zegarki i budziki jedną godzinę do przodu.  

DAYLIGHT SAVING TIME:  

Just a reminder to turn your clocks & watches forward by 1h on March 13th  

 

Wiele Łask Bożych i Wszystkiego Najlepszego z Okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet! 
 

 

 

 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  NA CZWARTĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
MASS  INTENTIONS FOR THE 4th SUNDAY OF LENT 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom 

Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia 

– Przede Wszystkim Zdrowia 

i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej 

Parafii, Św. Jadwigę 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

6 MARCA / 6th of MARCH 2016 
 

5:00PM     E. Gajer, M. Zakrzewska 

8:00am      H. Łakomy, T. Dzięgiel 

9:30am      M. Fotheringham, M. Prentice, A. Tass 
11:00am    F. Sankiewicz, J. Sankiewicz, I. Sagan, I. Sagan 

12:00PM   Z. Sokołowska, D. Bagińska, A. Gardzińska 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

13 MARCA / 13th of MARCH 2016 
 

5:00PM     E. Gajer, M. Zakrzewska 

8:00am      N. Wojdyło, D. Ziarno 

9:30am      D. McLaren, E. McLaren, H. Miklaszewski 
11:00am    I. Kryński, K. Jurczyk, M. Słomińska, I. Kryński 

12:00PM   D. Bagińska, A. Gardzińska, M. Świrski 

 

 



 

 

 

 

Peregrynacja  

dobiega końca 
17/18 października 2014 roku podczas 

Jasnogórskiej Nocy Czuwania w intencji 

polskich emigrantów i ich duszpasterzy, u 

stóp Królowej Polski modliliśmy się za 

naszych Rodaków za granicą i wszystkie 

rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną. 

"Serce Matki ogarnia każdego i wszystkich, 

wszędzie i zawsze". Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył delegat 

KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej JE. Ksiądz Biskup 

Wiesław Lechowicz. 

Podczas Czuwania została pobłogosławiona kopia ikony 

jasnogórskiej, która rozpoczęła peregrynację po parafiach, gdzie 

pracują księża Chrystusowcy w USA i Kanadzie. To szczególny czas 

duchowego przygotowania do 1050 Rocznicy Chrztu Polski, jaki 

obchodzić będziemy w tym roku w dniach 14-16 kwietnia 2016 w 

Polsce. Maryja jest Królową Korony Polskiej od wielu wieków.  

To również okazja do duchowego przygotowania się do 

pielgrzymowania ludzi młodych do Krakowa tego roku. 

 

       Czuwanie przed obrazem Matki Bożej 

              w dni powszednie jest możliwe. 

Wejście do kościoła przez biuro parafialne.  Zapraszamy. 
 

 

W najbliższą środę, 9 marca, zakończy się 
peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 
naszej parafii. Uroczystości pożegnalne ikony przebiegną 
w następujące sposób:  

6:30 pm – Droga Krzyżowa 
7:00 pm – Msza św.  
7:30 pm – Różaniec  
8:00 pm – Czuwanie Maryjne – rozważania z pieśniami 
9:00 pm – Apel Jasnogórski 
 

Przedłużając święto nawiedzenia naszej parafii przez 
ikonę obrazu jasnogórskiego, będzie możliwość zabrania 
mniejszej ikony do swojego domu. Ta parafialna 
peregrynacja rozpocznie się od najbliższej niedzieli 13 
marca. W zakrystii dostępny jest kalendarz peregrynacji 
ikony, do którego można się wpisać. 

 

Tych, którzy nie zdążyli bądź nie mogli uczestniczyć w  

uroczystościach związanych z nawiedzeniem obrazu naszej 

parafii, począwszy od niedzieli 13 marca – przez dwa tygodnie 

zachęcamy do odwiedzenia Kościoła Matki Bożej Królowej 

Polski w Toronto (625 Middlefield Road, Toronto, ON M1V 5B8). 

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy. 
 

Pilgrimage – On the 18th of October, 2014 a copy of the icon of our 

Lady of Czestochowa was blessed, which started its pilgrimage 

among the parishes of the Society of Christ priests of the United States 

and Canada. This is a particular spiritual event as we prepare for the 

1050th 
 

Anniversary of Polish Christianity, that will be celebrated in Poland 

from the 14th to the 16th of April. Mary is the Queen of Poland. This 

is also the occasion of spiritual preparation for the pilgrimage of our 

youth for WYD – in Kraków this year. 

          A blessed copy of the Jasna Gora icon is present at our Perish 

from February 24 until March 9.  

          On Wednesday, March 9th, from 6:30 p.m. until 9 p.m. there 

will be an opportunity to say goodbyes and final prayers to our Lady 

of Czestochowa. 

On Sunday, March 13th, 2016 a similar pilgrimage vigil will 

take place in Toronto (625 Middlefield Road, Toronto, On M1V 5B8). 

 

DROGA KRZYŻOWA 
Czas Wielkiego Postu kieruje nasze oczy w stronę krzyża. Zachęcamy 

wszystkich do udziału w Drodze Krzyżowej w środę i w piątek o 

godz. 6:30 PM. 

THE WAY OF THE CROSS 

During the Lenten Season we direct our eyes to the Cross.  

We encourage everyone to take part in The Way of the Cross.  On 

Wednesday & Fridays at 6:30pm before the Mass.  All Children are 

welcome to attend. 
 

GORZKIE ŻALE 
Tylko polska pobożność wypracowała nabożeństwo Gorzkich Żali, w 

którym rozważamy Mękę naszego Zbawiciela. Zapraszamy do 

udziału w Gorzkich Żalach każdą rodzinę. Nabożeństwo Gorzkich 

Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 4:00pm. 

LENTEN   LAMENTATIONS 
Lenten Lamentations is a Catholic devotion, containing many hymns. 

One part is held on each Sunday in the Lenten period, and the entire 

ceremony is held on Good Friday. We invite each family to take part 

in these Lenten Lamentations during the Lenten period. The ceremony 

of Lenten Lamentations with a sermon dealing with the Passion are 

held each Sunday at 4:00 pm. 
 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 

IN  OUR  COMMUNITY 
 

 

 

 

 
 

 

NABOŻEŃSTWA W WIELKIM  POŚCIE/ 

LENTEN SERVICE 

 

Msze św. w dni powszednie/ Weekday Masses 

 

 

MSZE ŚWIĘTE: DZIEŃ: 

8:00AM WTOREK/ TUES. , CZWARTEK / 
THURS. & SOBOTA/ SAT. 

7:00PM PONIEDZIAŁEK /MON.,  
ŚRODA / WEDN. & PIĄTEK/ FRI. 

 

Droga Krzyżowa / Stations of the Cross 6:30PM 
Środy / Wednesdays & Piątki / Fridays 
Pół godziny przed Mszą św. / One half hour prior to each 

weekday evening Mass  

     Wszystkie dzieci są mile widziane / all kids are welcome 
 

Gorzkie Żale/ Lamentations 4:00 PM 
Niedziela / Sundays  

 

Sakrament Pokuty/ Sacrament of Reconciliation 
W tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św.;  

W soboty od godziny 4:30pm. do 4:50pm.; w niedzielę przed każdą 

Mszą św. 

 

On weekdays – half an hour before each Mass, Saturdays from 4:30 

to 4:50pm. and Sundays before each Mass. 



 

 

JAŁMUŻNA  WIELKOPOSTNA 
W czasie Wielkiego Postu mamy również szczególną okazję 

pomocy materialnej i finansowej biednym i dotkniętym klęskami 

żywiołowymi (jałmużna postna). Jałmużnę postną można składać 

w kaplicy z lampkami wotywnymi do skarbonki, a trwałe 

produkty żywnościowe do pojemnika.  

LENTEN ALMS 
During the Lenten period we also have a specific occasion to help 

the poor materially and financially and those touched by natural 

calamities. Lenten offerings may be given in the Chapel with the 

votive lamps in the wall mounted poor box and dry and canned 

goods may be placed in the container in the Chapel. 

 

CZAS NA REKOLEKCJE 
Tegoroczne Rekolekcje w naszej Parafii wygłosi ks. Z. 

Kubacki.  Rekolekcje odbędą się w dniach: 18-22 marca, od 

czwartku do wtorku włącznie.   
 

Rekolekcje to szczególny czas, w którym Pan Bóg mówi do 

naszych serc przez swoje Słowo oraz daje szansę pojednania 

i przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty. Każdego 

dnia rekolekcji będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi 

św. 

PARISH   RETREAT (in Polish) 
We are privileged to invite each and every one to participate in 

this year’s Parish Retreat, which will be conducted by      

Fr. Z. Kubacki.  Everyone is invited to attend. Parish 

Recollections will take place from 18th till 22nd of March 2016. 

   

PROGRAM   REKOLEKCJI 

     Piątek, 18 marzec 2016 
ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI 

10:30AM –11:00AM Spowiedź 

11:00 AM Msza św. z homilią dla chorych / 

Sakrament namaszczenia 

6:00PM – 7:00PM Spowiedź 

6:30PM Droga Krzyżowa 

7:00 PM Msza św. z nauką rekolekcyjną 

Sobota, 19 marzec - św. Józefa 
8:00AM  Msza św. z nauką rekolekcyjną & 

Spowiedź  

4:00PM – 5:00PM Spowiedź 

5:00 PM Msza Św. z nauką rekolekcyjną 

Niedziela Palmowa, 20 marzec 
8:00AM Msza św. z nauką rekolekcyjną 

9:30 AM Holy Eucharist with recollectional 

lecture 

11:00AM Msza św. z nauką rekolekcyjną 

12:30 PM Msza św. z nauką rekolekcyjną 

4:00 PM 

 

Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym. 

Poniedziałek, 21 marzec 

6:00PM – 7:00PM 

7:00 PM 

Spowiedź 

Msza św. z nauką rekolekcyjną  

Wtorek, 22 marzec 
8:00AM 

 

Msza św. z nauką rekolekcyjną & 

Spowiedź 

        Wrzucamy koperty z ofiarą  rekolekcyjną. 

 

~W niedzielę przynosimy palmy do świątyni~ 

 

 

ZMIANA KLUCZY - ZAKOŃCZONA 
Osoby, które posiadają klucze do jakichkolwiek pomieszczeń 

parafialnych prosimy o kontakt z biurem w celu dostania nowego 

klucza. Za współpracę serdecznie dziękujemy. 
 

 

ShareLife  

W najbliższą niedzielę, 13 marca, przypada pierwsza 

kolekta na cele charytatywne ShareLife w naszej całej 

Archidiecezji.  

Działamy cuda w środowiskach lokalnych i na całym świecie... 

Papież Franciszek przypomina nam, że obecny rok jest 

Rokiem Miłosierdzia. W jaki więc sposób możemy wyciągnąć 

ręce Chrystusa do innych w naszym codziennym życiu? Dla 

niektórych może to być troska o starszego członka rodziny, pomoc 

w jadłodajni, zbiórka żywności czy funduszy na cele 

charytatywne. W społeczeństwie, które żyje bardzo szybko wielu 

z nas nie ma czasu, aby zaangażować się w aktywną pomoc i 

dlatego musimy liczyć na pomoc agencji, które okażą miłość, 

opiekę i wsparcie potrzebującym. Coroczna zbiórka na ShareLife 

w Archidiecezji Toronto zapewnia środki dla ponad 40 agencji, 

niosąc tym samym bardzo potrzebne programy i usługi osobom z 

naszych środowisk jak również na całym świecie. Wspólnymi 

siłami wnosimy pozytywne zmiany w życie tych osób, którym 

agencje te służą.  

W najbliższym tygodniu rozważ możliwość pomocy 

swoim braciom i siostrom w Chrystusie i miej swój wkład w 

coroczną kampanię.  W ten sposób będziesz częścią pozytywnych 

zmian w życiu innych – będziesz działał cuda!  

W najbliższą niedzielę, 13 marca 2016 roku przypada 

Niedziela ShareLife 

Bądź hojny. I ty możesz zdziałać cuda! 

 

Working wonders for people locally and around the world… 

Pope Francis reminds us that this is the Year of Mercy. 

How do we extend the hands of Christ to others in our daily lives? 

For some, it may be caring for an elderly relative, volunteering at 

a soup kitchen, or helping to collect food or raise funds for charity. 

In our busy society, many of us do not have the time to actively 

participate, and as such we rely on the many agencies within our 

community to provide love, care and support to those in need. In 

the Archdiocese of Toronto, our annual ShareLife appeal provides 

resources to over 40 agencies, bringing much needed programs 

and services to those both here in our communities and around the 

world. Collectively, through our support, we share in their success 

in making a positive difference in the lives of those they serve. 

  Next Sunday is the first ShareLife collection. Over the 

next week, consider your ability to help your brothers and sisters 

in Christ, and make a contribution to our annual appeal. You will 

be helping to make a difference – indeed you will be working 

wonders!  

Next Sunday, March 13, 2016 is ShareLife Sunday 

Please give generously. You can work wonders! 

 

 

DROGA KRZYŻOWA „MASKI” 
Teatr Votum zaprasza na Drogę Krzyżową “Maski” która 

odbędzie się 12 marca 2016 roku o godzinie 18:00 oraz 13 

marca o godzinie 13:30 w Kościele pw. św. Jadwigi w Oshawie 

Serdecznie zapraszamy. 

 

Nawrócenie nie jest jedynie momentem, chwilą życia: 
jest drogą.    (Benedykt XVI) 

 



 

 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA MARZEC 
Ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały 

konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i 

pogodnym środowisku. 

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub 

prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni 

Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła. 
 

KWIATY & ŚWIECA DO TABERNAKULUM 

Z wielką wdzięcznością przyjmujemy ofiary na kwiaty do 

kościoła i świece do tabernakulum. Zakup świeżych kwiatów na  

niedzielę kosztuje ok. $100 - $150.00 a świeca $10.00.  Ten gest 

ofiarny można uczynić dla uczczenia pamięci zmarłych lub 

żywych, czy za otrzymane łaski. 

FLOWERS & TABERNACLE CANDLE INTENTIONS 

We accept with gratitude donations for flowers and tabernacle 

candles.  Cost of fresh flowers and/ or decor for Sunday, is approx. 

$100 - $150.00 and $10.00 for a candle. This generous gesture 

can be given in the memory of the deceased or the living for the 

graces received. Flower and Candle Intentions will be announced 

each week in the bulletin. Envelopes for this purpose may be found 

on the table near the entrance to the church. 
 

ŚWIECA PRZY TABERNAKULUM – w tym tygodniu 

pali się o szczęście wieczne dla Józefa i Bronisławy Rutkowskich 

– Córka  
 

INTENCJE MODLITEWNE NASZEJ PARAFII ZA 

ORĘDOWNICTWEM  ŚW. JADWIGI 
Zachęcamy do wspólnej modlitwy w poniższych intencjach 

naszej wspólnoty:   

Intencje parafialne żywego różańca 

1. O owoce peregrynacji ikony Obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej w naszej parafii.  

2. W intencji rekolekcji parafialnych – o nawrócenia i jak 

najlepsze przygotowanie do Świąt Wielkanocnych. 

3. O wytrwałość i Boże błogosławieństwo dla 

zawierzających się Jezusowi przez ręce Maryi. 

4. O dar Nieba dla śp. Łucjana Dąbrowskiego. 

5. O pokój na całym świecie. 

6. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zenobii Kliber, 

Izabelii Kuc, Renaty Pleskacz, Anny Lichaczewskiej, 

Maya Mc Laughlin, Aleksandra Wielgus 
 

Intencje Modlitewne są odczytywane podczas modlitwy 

różańcowej w każdy poniedziałek. Jeżeli potrzebujesz modlitwy 

prosimy o kontakt z biurem parafialnym w celu dodania intencji 

do powyższej listy. 

 

KAWIARENKA  
 W tą niedzielę, 6 marca,  kawiarenkę przygotują mamy 

naszych ministrantów. Serdecznie wszystkich 

zapraszamy i prosimy o wsparcie 

UWAGA: W następną niedzielę ze względu na ferie zimowe  

kawiarenki nie będzie. 

 
 

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
W czasie March Break (poniedziałek, środa i piątek) 

organizujemy tzw:  PÓŁKOLONIE DLA DZIECI  w 

godzinach: 9:00 am – 3:30 PM. 

Proponowany program półkolonii dla dzieci: 

14. 03. – Poniedziałek – wyjazd do Skyzone w Whitby, Talent 

Show – dzieci mogą się przygotować, aby przedstawić swoje 

talenty. 

 

 

 

16. 03. – Środa – wyjście na lodowisko zabieramy ze sobą łyżwy, 

kask, lunch w Sali parafialnej. 

18. 03. – Piątek – wyjazd do NEB’s funworld– spotykamy się o 

9:00 am w sali parafialnej.  
Ks. Robert zaprasza młodzież we wtorek i czwartek 

na wspólny wyjazd na narty do Brimacombe Kirby. Zbiórka 

przy kościele o godzinie 9:00 am.   
Osoby, które chcałyby pomóc przy organizacji 

półkoloni proszone są o kontakt z ks. Robertem. Ostateczne 

zapisy do 9 marca. Koszt półkolonii 55 dolarów.  

Serdecznie ZAPRASZAMY !!! 
 

ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
Konferencja Polskich Księży na Wschodnią 

Kanadę organizuje pielgrzymkę do 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie na 

Kaszubach w sobotę 2 kwietnia 2016 z okazji 

Święta Bożego Miłosierdzia. Uroczystej Mszy 

św. przewodniczył będzie oraz Słowo Boże 

wygłosi ks. Kardynał Zenon Grocholewski z 

Watykanu. Autobusy odjadą z polonijnych 

ośrodków duszpasterskich. Będzie można skorzystać z gorącego 

posiłku. 
 

Program Pielgrzymki: 
11:00 – Różaniec 

11:30 – Uroczysta Msza św. 

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 

Osoby chętne na wyjazd proszę się zgłaszać do: 

p. Barbary Rzeźniczek tel. 905-435-0600 

p. Anna Gardzińska tel. 905-576-3608 

          Koszt wyjazdu $45 od osoby.  Zapraszamy. 

 

PIELGRZYMKA DO MONTREALU 
Istnieje możliwość przyłączenia się do Parafii św. Matki Bożej 

Królowej Polski, ze Scarborough na pielgrzymkę do Montrealu 

„Sanktuarium św. Józefa” Cap-de-la Madeleine w Quebec City” - 

katedra z przejściem przez Święte Drzwi oraz Sanktuarium św. 

Anny w St. Anne de Beaupre. Wycieczka w dniach 29 kwietnia 

– 1 maja, pod przewodnictwem ks. Józefa Machaja.  Koszt: $280 

(dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, 2 śniadania i 2 obiady). 

Zgłoszenia do końca lutego i więcej informacji oraz przedpłata: 

$100 przy zapisie. Tel: Halina, 416-757-6841 lub Julia 416-857-

2377. 

 

Renovation Fund~ Bóg Zapłać / Thank you for your  
                                       generosity  God Bless You~ 
Wpłynęło/ Collected                                      $220.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $32,245.24 

 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

LUTY / FEBRUARY 28 

# kopert/ envelopes 332 

Ofiary/ collections 3,690.00 

Ofiary bez kopert /loose $ 
Initial 

135.00 
40.00 

Poor Box 112.00 

Fuel 15.00 
 

O naszych drogich Dobrodziejach i Ofiarodawcach pamiętamy 
w codziennej modlitwie 

 

 

 

 

 

FINANSE  W  NASZEJ PARAFII 



 

 

 

 

 

 

 

 

WORLD YOUTH DAY FUNDRAISER 
WESPRZYJCIE MŁODZIEŻ 

HURTOWA SPRZEDAŻ USZEK & PIEROGÓW 

Formy zamówienia przyjmujemy do 16 marca, 

można je znaleźć w kapliczne z lampkami wotywnymi 

lub zamówić telefonicznie z Viktorią 905-424-9018.  

Zamówienia do odebrania w kawiarence 20 marca 
 

Bulk and dozen pierogi and uszka sale! Orders can be written on 

the forms at the back of the church on the table in front of chapel. 

May call 905-424-9018 to Victoria. Order deadline by March 16th 

and pick up on March 20th in the hall. 
 

KUPIĘ MINI-VANA 
Kupię używaną Hondę Odyssey 3 generacji (2005 – 2010) 

Proszę o kontakt.  M. Janota 905-665-8306 

 
 

FUNDUSZ WIECZYSTY  MILENIUM 

POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
Informuje że: aplikacje dla organizacji, szkół, bibliotek oraz dla 

studentów znajdują się na stronie internetowej Funduszu Milenium pod 

adresem www.millenniumfund.ca termin składania podań dla 

organizacji/szkół/bibliotek upływa z dniem 15 kwietnia, a dla studentów 

15 września. 
 
 

MISS POLONIA 2016 
Z.P.w K. Grupa 21 w Oshawie  prowadzi zapisy  kandydatek na Miss 

Polonia 2016.  Wiek 16-21lat. Chętne  kandydatki prosimy  o kontakt z 

Sylwią Tel. 905-926-8901, Moniką Tel.905-433-2445 lub Małgosią. Tel. 

905-244-5616. 
 

ZACHOWAJ SWOJE WSPOMNIENIA 
Profesjonalnie przegrywamy kasety VHS na DVD. Przegrywanie kaset 

VHS (używanych w kamerach) oraz Jakichkolwiek kaset VHS na Dyski 

DVD HD 70% taniej niż w „Costco”.  Przegrasz także Twoje ulubione 

piosenki z kasety Audio na dysk – CD.  

Andrew Baczyński  289-404-9936.  

Audio Video Computer Service 

 

YOU HAVE THE POWER TO GIVE LIFE 
Every 60 seconds, someone in Canada needs blood, in cases of 

trauma, treatment of diseases and in surgeries. Although 50% of 

Canadians can donate, less than 4% of eligible donors do so. That 

means 96% of Canadians rely on a very small group of people to 

maintain a stable supply of blood for the country. The need is 

great. 
 

If you are interested in donating blood, you can book an 

appointment on those dates by: 

1.      Visiting blood.ca 

2.      Call 1-888-2donate  

3.      Download the GiveBlood app on a mobile device 
 

Though many people are off during March Break, the need for 

blood donation is critical.  
Please consider finding a time when you can visit a Canadian 

Blood Services clinic close to our parish: 
 

Canadian Blood Services, Oshawa       
1300 Harmony Road North, Oshawa 

Dates:  
Monday, March 14, 2016 – 3 – 7 p.m. 

Tuesday, March 15, 2016 – 3 – 7 p.m. 

Wednesday, March 16, 2016 – 10 a.m. – 2 p.m. 

 

 

Thursday, March 17, 2016 – 4 – 8 p.m. 

Friday, March 18, 2016 – 9 a.m. – 1 p.m. 

Saturday, March 19, 2016 – 8 a.m. – 1 p.m. 

 

CELEBRATE YOUR MARRIAGE WITH A 

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER 

WEEKEND! 
Celebrate your love and take a fresh look at your marriage! Spend 

a very special weekend together. A Weekend of discovery… 

a lifetime of love!  Worldwide Marriage Encounter is a weekend 

getaway that helps married couples rediscover themselves as 

individuals and as a couple. The Weekend format helps couples 

communicate openly and honestly without group sharing, therapy 

or marriage counselling. 

Upcoming Weekend: April 15-17, 2016 

(Queen of Apostles Renewal Centre, Mississauga) 

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 
 

National March for Life 

Ottawa 

Thursday May 12, 2016 

Buses departing from Whitby 

Reserved seats $25 

For more information or to reserve:  
(905) 668-3218 or (905) 668-7292 

 

 

Modlitwa na Wielki Post 
Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle 

Chrystusa, Twojego Syna, i aby wierzyć w jego mądrość. Podczas 

Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i staram się 

wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę 

skruchy abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego 

życia. 

Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata i 

przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i 

śmierć. Kocham Cię i z radością noszę imię 'Chrześcijanin'. Ucz 

mnie iść za Twoim przykładem. Powiększaj moją wiarę, nadzieję 

i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w 

pokój. 

Kochający Odkupicielu przez Twoją mękę naucz mnie wypierać 

się siebie, umocnij mnie przeciw złu i niepomyślności, a przez to 

uczyń mnie gotowym do świętowania Twojego 

Zmartwychwstania. Uzdrowicielu ciała i duszy, ulecz choroby 

mojego ducha, abym mógł wzrastać w świętości w Twojej 

nieustannej trosce. Wybacz mi winy przeciwko jedności Twojej 

rodziny; naucz mnie kochać tak jak Ty kochasz mnie. 

Dobry Mistrzu, naucz mnie pamiętać o godności, jaką mi dałeś na 

Chrzcie Świętym, abym żył dla Ciebie w każdej chwili. Daj mi 

serce doskonałe do przyjęcia Twojego zadania, abym przyniósł w 

przyszłości owoc cierpliwości. Odnów moją gorliwość do pracy z 

Tobą w budowaniu lepszego świata, aby moi przyjaciele mogli 

usłyszeć Twoją Dobrą Nowinę pokoju i sprawiedliwości. Amen 

 

Całe życie musisz się przemieniać w takiego 
człowieka, jakim cię pomyślał Bóg. 
                                           (ks. Mieczysław Maliński) 
 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

tel:905-424-9018
tel:905-424-9018
http://www.millenniumfund.ca/
http://blood.ca/
http://www.wwme.org/
mailto:gerard.marge@rogers.com
tel:%28905%29%20792-1925
tel:%28905%29%20668-3218


 

 

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ NA - LUTY & MARZEC 2016 
 

DATA: LITURGIA & NABOŻEŃSTWA 

 

PRZY KOŚCIELE & POLONIJNE 

NIEDZIELA           6 III 

IV WIELKIEGO POSTU 

 

8 am           Msza św.  

9:30 am      Holy Mass (Eng.) 

11 am         Msza św.  

12:30 PM   Msza św. 

        4 PM      Gorzkie Żale 

 

 

PONIEDZIAŁEK  7 III 7 PM        Msza św. 

7:30 PM   Różaniec 

 

WTOREK               8 III 8 am         Msza św. 

8:30 am    Różaniec 

6:00–8:00 PM  Próba „Tatry” (Sala Parafialna) 

6:30–8:15 PM  Próba chóru (Mała salka) 

7 PM Katecheza Biblijna z Ks. Robertem (Betania) 

ZAKOŃCZENIE PEREGRYNACJI OBRAZU 

 

M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ 

ŚRODA                   9 III 

 

6:30 PM    Droga Krzyżowa dla dzieci 

7 PM         Msza św. 

7:30 PM    Różaniec 

 

  

 

CZWARTEK          10 III 

 

8 am          Msza św. 

8:30 am     Różaniec 

6:30 – 8:30 PM  Spotkania Harcerzy, Zuchów i   

                   Skrzatów (Sala Parafialna i Betania) 

PIĄTEK                  11 III 6:30 PM    Droga Krzyżowa 

7 PM         Msza św. 

7:30 PM    Różaniec  

7:45 PM  Spotkanie młodzieży do 21 roku życia  

8:45 PM  Spotkanie młodzieży powyżej 21 roku  

                 życia -      (Betania) 

8 PM Próba Generalna Teatr (Sala) 

SOBOTA                12 III 8 am          Msza św. 

8:30 am     Różaniec 

5 PM         Msza św. niedzielna  

8:30 am Schola (Mała salka) 

- Nie ma szkoły - 
1–3 PM Próba „Tatry” (Sala Parafialna + salka) 

6 PM – Występ Teatru (Sala) 

NIEDZIELA          13 III 

V WIELKIEGO POSTU 

 

8 am          Msza św.  

9:30 am     Holy Mass (Eng.) 

11 am        Msza św.  

12:30 PM  Msza św. 

        4 PM      Gorzkie Żale 

 

 

 

1:30 PM – Występ Teatru (Sala) 

PONIEDZIAŁEK 14 III 7 PM         Msza św. 

7:30 PM    Różaniec 

8 PM – Spotkanie Kolektorów (Mała salka) 

WTOREK              15 III 8 am          Msza św. 

8:30 am     Różaniec 

6:30–8:15 PM  Próba chóru (Mała salka) 

7 PM Katecheza Biblijna z Ks. Robertem (Betania) 

ŚRODA                  16 III 6:30 PM    Droga Krzyżowa dla dzieci 

7 PM         Msza św. 

7:30 PM    Różaniec 

 

 

CZWARTEK        17 III 8 am         Msza św. 

8:30 am    Różaniec 

6:30 – 8:30 PM  Spotkania Harcerzy, Zuchów i   

                   Skrzatów (Sala Parafialna i Betania) 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

 

Ks. Z. KUBACKI 

PIĄTEK                 18 III 6:30 PM    Droga Krzyżowa 

7 PM         Msza św. 

7:30 PM    Różaniec  

7:45 PM  Spotkanie młodzieży do 21 roku życia  

8:45 PM  Spotkanie młodzieży powyżej 21 roku 

życia -      (Betania) 

SOBOTA               19 III 

 

8 am          Msza św. 

8:30 am     Różaniec 

5 PM          Msza św. niedzielna 

- Nie ma szkoły - 

NIEDZIELA         20 III 

PALMOWA 

 

8 am           Msza św.  

9:30 am      Holy Mass (Eng.) 

11 am         Msza św. 

12:30 PM   Msza św. 

        4 PM      Gorzkie Żale 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 21 III 

      

7 PM          Msza św. 

7:30 PM     Różaniec 

 

WTOREK              22 III 8 am           Msza św.  

8:30 am      Różaniec 

6:00–8:00 PM  Próba „Tatry” (Sala Parafialna) 

6:30–8:15 PM Próba chóru (Mała salka) 

7 PM Katecheza Biblijna z Ks. Robertem (Betania) 

REKOLEKCJE ZAKOŃCZENIE 

 

Ks. Z. KUBACKI 



ŚRODA                  23 III 6:30 PM     Droga Krzyżowa Harcerzy 

7 PM          Msza św. 

7:30 PM     Różaniec 

 

CZWARTEK        24 III 

WIELKI CZWARTEK 
 

7 PM           Msza św.  

 

PIĄTEK                 25 III 

WIELKI PIĄTEK 

9 am – 4 PM   Adoracja i spowiedź 

3 PM        Droga Krzyżowa 

7 PM        Liturgia W. Piątku 

        9 PM      Gorzkie Żale 

 

SOBOTA                26 III 

      WIELKA SOBOTA 

     10 am-4 PM - spowiedź 

8 PM         Msza św. - Lit W. Soboty  

10 am-4 PM Święcenie pokarmów (Sala Par.) 

 - Nie ma szkoły - 

 WIELKANOC 

 

 

NIEDZIELA          27 III 

ZMARTWYCHWSTANIA 

7 am    Rezurecja - Msza św.  

9:30 am     Holy Mass (Eng.) 

11 am        Msza św.  

12:30 PM  Msza św. 

 

PONIEDZIAŁEK 28 III 11 am        Msza św.  

7 PM         Msza św. 

7:30 PM    Różaniec 

 

WTOREK              29 III 8 am          Msza św. 

8:30 am     Różaniec 

6:00–8:00 PM  Próba „Tatry” (Sala Parafialna) 

6:30–8:15 PM  Próba chóru (Mała salka) 

7 PM Katecheza Biblijna z Ks. Robertem (Betania) 

ŚRODA                  30 III 9:15 am     Easter Mass – St. Hedwig. 

7 PM         Msza św. 

7:30 PM    Różaniec 

 

CZWARTEK        31 III 8 am          Msza św. 

8:30 am     Różaniec 

6:30 – 8:30 PM  Spotkania Harcerzy, Zuchów i   

                   Skrzatów (Sala Parafialna i Betania) 

 

 

SUPPORT   THOSE   WHO SUPPORT   US!!! 
~POPIERAJMY  FIRMY SPONSORUJĄCE NASZ BIULETYN~

 

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 – 7:00PM;  
                  serving polish food take outs 
 

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

 

Katherine Baker  
Mortgage Agent 

FSCO Lic. # M11000742 
* PRE APPROVAL     * RENTALS 
* EQUITY OUT  * NEW PURCHASE   * REFINANCING 
 

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

 

NeuroChangers Physiotherapy 

1600 Champlain Ave – Unit 5, Whitby, L1N 9Y9 
 

Kompleksowa Rehabilitacja: 
- po wylewach                - Terapia Manualna 
 

- po złamaniach kości     - Akupunktura 
 

- po skręceniach              - Elektrostymulacja 
 

- po zawałach                  - Masaż 
 

- przy bólach kręgosłupa,  - Ultradźwięki 
 

   mięśni i stawów            

Matthew Sanchez 
Physiotherapist 
905-449-4939 

 

 
 

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


 

       KAZIMIERZ WODZ___ 
             Sales Representative 

Re/Max Realtron Realty Inc., Brokerage 

                                             Direct: 416-258-5079        
W biznesie od 1991 roku  / Dobra znajomość rynku  /  Zadowoleni Klijenci 

Konkurencyjne commission  / Wielu zadowolonych klientów 
Sprzedarz domów i inwestycji w Oshawa i Durham, Peterborough, po Belleville 

 
 

WYNAJĘCIE 
SALIPARAFIALNEJ  

Tylko Na Małe Okazje & 

Wyjątkowe Uroczystości 

Lila: 905 – 571 – 5239 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Niech Pan Bóg Błogosławi 
Waszym Rodzinom 

 

 
Funeral Home Services Inc. 

 

Your Partners in  

Celebrating Life 
 

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

905-440-3595 
 

www.destefanofuneralhomes.ca 

 
 

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. 

 

              INCOME TAX   

                SERVICES 
 

 

 

Alicja Slowakiewicz 
22 Arnold Johnston St. Courtice, 

ON  L1E 0C6 

Phone: 905-240-6388 

 
 

 

Zw. Harcerstwa Polskiego 

Oshawa 

 
Zbiórki dzieci od 4 lat wzwyż 

289-385-0230 
www.zhposhawa.com 

 

 
 

Miejsce na Twoją 
Reklamę!! 

 

 

 

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 

DENTYSTA 
Dr. Sławomir Fratczak 

16 Lloyd St., 
Oshawa, ON l1H 1X3 

Tel. 905-576-5161 

 

Remember 

let our advertisers know you saw  

their ad here 
 

 
Miejsce 

Na Twoją 
Reklamę!! 

 

 

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 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

tel:416-258-5079
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: 

Osóbprywatnych, 

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 

 

RENATA LEONOWICZ . 
SALES REPRESENTATIVE 

                    21 Drew St. Oshawa, On.   L1H 4Z7 

Dom: 905 – 720 – 2331     Praca:  905 – 728 – 1600 
RLEONOWICZ@TREBNET.COMWWW.CALLRENATA.CA 

KUPNO   I   SPRZEDAŻ   DOMÓW 

Scarborough, On. 

Bilety lotnicze, wczasy, 
ubezpieczenia, tłumaczenia, 

paczki, przekazy, tax. 
TEL:   416-439-7132 

 

ROMAN MECHANICAL INC. 
HEATING & AIR CONDITIONING 

Sales, Installation, Service 
For Free Estimates: Call Roman Siciak 

T:(905)-721-8430 

C:(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! 

Accordionist 

 

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 

905.447.9522mirandachircop@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” & „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 

 

 

 
 

Miejsce na Twoją Reklamę!! 

 

 

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                   
Sobota: 10-6  Niedziela: 12-5 
(Edyta – pracuje od środy  do soboty) 

 

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 

 

 

RYSZARD  ZEDZIAN 
160 Finchdene Sq., Unit 15 

Toronto, On. M1X 1B2 

TEL:   416.831.6741 

 

FAX:  416.754.9193 

http://www.mhaccounting.com/
mailto:RLEONOWICZ@TREBNET.COM
mailto:RLEONOWICZ@TREBNET.COM
mailto:mirandachircop@hotmail.com
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Oświadczenie Kardynała Thomasa Collinsa 

Dotyczące Eutanazji / Wspomaganego Samobójstwa – 1 marca 2016 roku 
 
„Nigdy nikomu, także na żądanie, nie dam zabójczego środka ani też nawet nie udzielę w tym względzie 

rady...”                                                                              Przysięga Hipokratesa                                                                                  
 
“Nie będziesz zabijał.” Księga Wyjścia 20:13 
 
 „Rozważasz samobójstwo? Pomożemy Ci!” Był czas, gdy taka reklama wskazała na telefon zaufania, gdzie ktoś czekał by dać Ci radą i 
nadzieję w sytuacji, gdzie ból wydawał się nie do zniesienia. Jednakże teraz żyjemy w innych czasach. W ciągu zaledwie kilku miesięcy 
wspomagane samobójstwo – wraz ze swoją groźną rzeczywistością ukrywającą się za niewinnie brzmiącymi i zwodniczymi terminami jak 
„Umieranie z Pomocą Medyczną” –zostanie uznane, w majestacie prawa, za dopuszczalną opcję w naszym kraju.                  W czasie, kiedy rząd 
federalny przygotowuje ustawodawstwo w celu wdrożenia decyzji Sądu Najwyższego, ważne jest, aby rozważyć skutki tej istotnej zmiany w 
naszym prawie. 
 

Śmierć przychodzi do nas wszystkich, czasem nagle, a czasem powoli. Chociaż pacjenci korzystają z leków, które kontrolują ból, są oni w pełni 
usprawiedliwieni, gdy odmawiają uciążliwego i nieadekwatnego leczenia, które jedynie przedłuża nieuchronny proces umierania. Ale 
umierania to nie to samo, co zabijanie. Jesteśmy wdzięczni lekarzom, pielęgniarkom i innym za to, że oferują pomoc medyczną pacjentom, 
którzy umierają, ale zabicie przez nich pacjenta nigdy nie jest uzasadnione. 
 

W całym naszym kraju lekarze, którzy poświęcili swoje życie na leczenie pacjentów wkrótce zostaną poproszeni, by robić coś zupełnie 
przeciwnego. Nie będą proszeni, by ulżyć cierpiącym zapewniając odpowiednie leczenie i troskliwą opiekę, ale by ich uśmiercić. W 
rzeczywistości zabicie pacjenta nie będzie uważane za przestępstwo, ale będzie postrzegane jako pewnego rodzaju opieka zdrowotna, 
regulowana przez prawo. 
 

W dniu 25 lutego 2016 roku, komisja parlamentarna przedstawiła 21 zaleceń prawodawcom, którzy będą przygotowywali to niepokojące prawo. 
Powinny one szokować nas do głębi, zwłaszcza jeśli uważamy, beztrosko i błędnie, że zmiany w prawie wpłyną tylko na te nieliczne osoby, które 
cierpią na poważne choroby fizyczne, które przeżyły już długie lata i zbliżają się do śmierci. W rzeczywistości, zalecenia obejmują: 
 

• Propozycję, by już za trzy lata umożliwić dostęp do eutanazji / wspomaganego samobójstwa osobom nieletnim (poniżej 18 roku życia). 
• Dać możliwość osobom, u których zdiagnozowano takie choroby jak demencja, uprzedniego zaplanowania swojej śmierci. 
• Nacisk, by osoby z zaburzeniami psychicznymi kwalifikowały się do eutanazji / wspomaganego samobójstwa. 
• Wymóg, że każda instytucja, która otrzymuje wsparcie finansowe ze środków publicznych, w tym szpitale katolickie, długoterminowe zakłady 
opieki i hospicja, umożliwiała eutanazję / wspomagane samobójstwo, zmuszając je w ten sposób do odrzucenia tych samych zasad, które są 
podstawą ich ogromnej służby dla nas wszystkich. 
• Wymóg, aby lekarze, którzy nie chcą zabić pacjenta upewnili się, że ktoś inny to zrobi. Żaden inny kraj na świecie nie wymaga takiego 
naruszenia sumienia. 
  

 Niesprawiedliwe jest zmuszanie ludzi do działania wbrew własnemu sumieniu, tylko po to by mogli wykonywać zawód lekarza lub, w 
przypadku zakładu opieki zdrowotnej, w celu zakwalifikowania do dofinansowania ze środków publicznych. Nie ma w tym tolerancji wobec 
różnorodności religijnej.  
To dyskryminacja religijna, która karze tych, którzy tak wiernie służą każdemu, kto zwraca się o pomoc i którzy czynili tak zanim Kanada jeszcze 
istniała. To jest nieuczciwe w stosunku do tych, którzy w dobrej wierze nie mogą wykonywać pewnych procedur, takich jak pomoc w zabijaniu 
pacjentów. 
 

Kiedy państwo wykracza poza swoją prawowitą aczkolwiek ograniczoną rolę i tym samym tłumi w ten sposób sumienie, przypomina mi się 
pewien człowiek. Kiedy pracodawca kazał mu zrobić coś wbrew jego sumieniu, on odważnie odpowiedział: „Pan mnie zatrudnia, ale pan mnie 
nie posiada na własność.” 
 

Opieka paliatywna jest obecnie dostępna jedynie dla 30% Kanadyjczyków. To tragedia nie do przyjęcia. Zamiast dostarczać sposobów, aby 
przyspieszyć śmierć, powinniśmy zapewniać opiekę paliatywną każdemu Kanadyjczykowi, większe wsparcie dla osób chorych psychicznie i 
pomoc dla osób skłonnych do samobójstwa. 
 

Niektórzy ludzie są przekonani, że w pewnym momencie ich życie nie ma już żadnej „wartości” ponieważ nie są oni w stanie funkcjonować tak 
jak kiedyś. Ich obawy zasługują na nasz szacunek i współczucie, ale to mało stabilny fundament dla polityki społecznej. Nasza wartość jako 
ludzi nie pochodzi od tego, co możemy zrobić, ale od tego, kim jesteśmy. To pochodzi z wnętrza, z naszej wrodzonej godności istoty ludzkiej. 
Jeśli godność człowieka zaczniemy określać mianem tego jak dobrze jest on w stanie funkcjonować, to nasze społeczeństwo wkracza na 
niebezpieczny teren gdzie ludzie są traktowani jak przedmioty, których można się pozbyć, gdy są bezużyteczne. 
 

 Pamiętając o wrodzonej godności każdej osoby, warto, by każda rodzina w kraju przeprowadziła trudną, ale konieczną rozmowę o 
rzeczywistości śmierci. Musimy zrozumieć destrukcyjne skutki nadchodzących zmian prawnych i zaoferować prawdziwie kochające i 
miłosierne rozwiązania. Ponadto chrześcijanie powinni kierować się tymi słowami Jezusa, które od 2000 lat inspirują do heroicznych czynów 
w służbie miłości: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25:40) 

 

 
Kardynał Thomas Collins 

 
Powiedz ustawodawcom jakie jest Twoje zdanie 

Osoby zaniepokojone wspomnianą ustawą zachęcam do odwiedzenia strony internetowej 
CanadiansforConscience.ca i dołączenia do Koalicji na Rzecz Opieki Zdrowotnej i Sumienia (Coalition for HealthCARE and 
Conscience). Koalicja składa się z licznych partnerów, w tym ponad 5000 kanadyjskich lekarzy i została utworzona, by edukować 
i angażowania tych, którzy podzielają nasze obawy. 

Na tej samej stronie internetowej można również napisać bezpośrednio do swojego posła, z szacunkiem wyrażając swoje 
obawy. Proszę nakłonić swojego przedstawiciela, by 1) bronił bezbronnych; 2) zapewnił, że osoby i instytucje mogą służyć opieką 
zdrowotną bez konieczności kompromisu swoich przekonań moralnych. 



 
 

Statement from Cardinal Thomas Collins  
concerning Euthanasia/Assisted Suicide – March 1, 2016 

 
“I will give no deadly medicine to anyone if asked, nor suggest any such counsel…”    
       
       - The Hippocratic Oath 
“You shall not kill.”  Exodus 20:13 
 

 “Contemplating Suicide? We Can Help!” There was a time when such an advertisement pointed to a crisis line, where someone was 
standing by to counsel you and to offer hope in a situation of intolerable pain. We are in a very different time, now. In a few short months 
assisted suicide, its grim reality hidden behind blandly deceptive terms like “Medical Assistance in Dying”, will be declared an acceptable option 
in our country, enshrined in law. As the federal government prepares legislation to implement the Supreme Court’s decision, it is crucial to 
consider the effects of this fundamental change in our laws. 
 

Death comes to us all, sometimes suddenly, and sometimes slowly. Although patients benefit from medication that controls pain, they 
are fully justified in refusing burdensome and disproportionate treatment that serves only to prolong the inevitable process of dying.  But dying 
is simply not the same as being killed. We are grateful for physicians and nurses and others who offer medical assistance to patients who are 
dying, but it is never justified for them to kill a patient. 
 

Physicians across our country who have devoted their lives to healing patients will soon be asked to do the exact opposite. They will 
not be asked to ease their suffering by providing them with treatment and loving care, but by putting them to death. In fact, killing a patient 
will no longer be considered a crime, but will actually be seen as a kind of health care, complete with legislation to regulate it. 

 

On February 25, 2016, a parliamentary committee presented the lawmakers who will craft this disturbing legislation with 21 
recommendations. They should shock us to the core, especially if we believe, complacently and incorrectly, that the change in the law will affect 
only a few people with grave physical illness, who have lived a long life, and are near death. In fact, the recommendations include: 

 

 A desire to allow, beginning in three years, access to euthanasia/assisted suicide for minors (those under 18). 

 The ability for those diagnosed with conditions like dementia to pre-schedule their deaths. 

 Insistence that those with psychiatric conditions be eligible for euthanasia/assisted suicide. 

 A requirement that any institution receiving public funding, including Catholic hospitals, long-term care facilities and hospices, 
provide euthanasia/assisted suicide, thus forcing them to repudiate the very principles that are the foundation of their immense 
service to us all. 

 A requirement that doctors who refuse to kill a patient must make sure that someone else does it.  No other country in the world 
requires such a violation of conscience.  

 It is unjust to force people to act against their conscience in order to be allowed to practice as a physician or, in the case of a health 
care facility, in order to qualify for government funding. It is not tolerant of religious diversity. It is religious discrimination that punishes those 
who so faithfully serve everyone who comes to them, and have done so since before Canada existed. It is unfair to those, who, in good 
conscience, cannot perform some procedures, such as helping to kill their patients.  

 

When the state goes beyond its legitimate but limited role, and suppresses conscience rights in this way, I am reminded of a man 
whose employer told him to do something against his conscience. He courageously replied: “You employ me; you don’t own me.”       
 

End-of-life care (palliative care) is currently accessible to only 30% of Canadians. This is a tragedy, and unacceptable. Instead of 
providing ways to hasten death, we should be providing palliative care for every Canadian, greater support for those with mental illness, and 
help for those tempted to suicide.  
 

Some people become convinced that, at a certain point, there is no longer any “value” in their life, since they cannot function as they 
once did. Their concern deserves our compassionate respect, but it is a shaky foundation for social policy. Our value as people comes not from 
what we can do, but from who we are. It comes from within, from our inherent dignity as human beings. Once we make people’s worthiness to 
live dependent on how well they function, our society has crossed the boundary into dangerous territory in which people are treated as objects 
that can be discarded as useless.  

 

 Mindful of the inherent dignity of each person, it is time for families across the country to have a difficult but necessary conversation 
about the reality of death.  We need to understand the destructive implications of these legal changes, and offer truly loving and merciful 
alternatives. And Christians should be guided by these words of Jesus, that for 2000 years have inspired heroic acts of loving service: “Whatever 
you did for one of these least brothers of mine, you did for me.” (Matthew 25:40) 

 

 
Cardinal Thomas Collins 
March 1, 2016 
 
Tell Legislators How You Feel 
 
 Those people who are concerned about this legislation are encouraged to visit CanadiansforConscience.ca and join the Coalition 
for HealthCARE and Conscience. The coalition is made up of numerous partners, including more than 5,000 Canadian doctors, and has been 
formed to educate and engage those who share our concerns. 
 

You can use this website to write directly to your Member of Parliament, respectfully expressing your concerns. Please urge your 
elected representative 1) to protect the vulnerable; and 2) to ensure that individuals and institutions can provide health care without having to 
compromise their moral convictions.



 


