
KRONIKA OSHAWA 2018 

2018 - STYCZEŃ 

2.I (wt) – Parafianin naprawił system 

grzewczy na plebanii, koszt $400, wracam 

powoli do życia. * Temperatury, jakie 

panują w tym roku niespotykanie od 100 

lat, opóźniają pocztę i wiele prac, rosną 

tylko rachunki na odśnieżanie i opał. 

5.I (czw) – Kolejna inspekcja Insurance z 

Archidiecezji. 

7.I (niedz) – W uroczystość Trzech Króli z 

błogosławieństwo kredy. * Po Mszy św. o 

11:00 w plebanii spotkanie organizacyjne 

osób pochodzących z Podhala.  

 
Prowadząca, Prezes Podhalan w Toronto 

Agnieszka Zagórska. 

 
Prezes Stanisława Mąka. 

 
Zaprzysiężenie pierwszego Zarządu 

Oddziału Podhalan w Oshawie. 

 
Wszyscy obecni na spotkaniu 

Ukonstytuował się Zarząd Oddziału 

Związku Podhalan w Oshawie przy parafii 

św. Jadwigi.  

8.I (pon) – Pan Roman Siciak naprawia 

przeciekający kaloryfer w pomieszczeniu 

teatru, z tyłu sali. 

9.I (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. * 

Wieczorem w pomieszczeniach plebanii 

spotkanie opłatkowe dla chóru, przez 3 

godziny wyśpiewaliśmy wiele kolęd. 

 



 

 
14.I (niedz) – podczas Mszy uświetnił 

swoim śpiewem zespół młodzieżowy 

Majeranki, który przybył z Rabki, grupa 23 

osobowa. Po Mszy św. dali 40 minutowy 

koncert kolęd mimo zimna, minus 17, 

kościół wypełniony. Po Mszy św. na 

plebanii nakarmili muzyków miejscowi 

Podhalanie, którzy przygotowali posiłek, 

najbardziej oblegany był kominek, przy 

którym można było się nieco dogrzać. 

 

 

 

 
Podczas podniesienia 

 

 

 



 
17.I (śr) – kolejne spotkanie RF. 

18.I (czw) – na 5 dni przybył ks. Stanisław 

Rakiej z Pompano, z którym ruszamy na 

północ na krótki odpoczynek. 

21.I (niedz) – Po południu Jasełka 

przygotowane przez dzieci i młodzież. 

24.I (śr) – kolejne spotkanie RF. 

31.I (śr) – udaję się z Elżbietą Szczepańską 

i Milą Prażmowską do Banku, gdzie 

zamknięte zostają konta Pań św. Jadwigi. 

$8,199.76 przekazane na konto Tatr. A 

reszta do parafii na konto Renovation 

$2,289.74 +$13,485.21 +$23,122.83 

LUTY 

5-9.II jestem obecny na Florydzie na 

dorocznych Dniach skupienia dla księży z 

naszej Prowincji. * 6.II rozebrano żłóbek i 

dekoracje świąteczne. 

11.II (niedz) – po Mszy św. o godz. 11:00 

udzielam sakramentu chorych. 

 
W Wielkim Poście jak co roku w środy 

droga krzyżowa dla dzieci przygotowują 

panie nauczycielki, w piątki droga 

krzyżowa parafialna prowadzona przez 

panie z Koła Różańcowego. W niedziele o 

3:00pm Gorzkie Żale. 

20.II (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. * Złapany 

został nieproszony gość w kuchni Sali 

parafialnej, którego wywieźliśmy do lasu. 

 
21.II (śr) – kolejne spotkanie RD. 

MARZEC 

3.III (sob) – Konkurs recytatorski w 

Polskiej szkole. 

4.III – Stowarzyszenie Pań św. Jadwigi 

zawiesza swą działalność, przekazało 

$8,199.76 dla zespołu Tatry, a dla Parafii 

przekazało resztę funduszów, czyli 

$38,897.78 a początkiem maja $5,955.65 

w sumie będzie to $44,853.43 

6.III (wt) – Spotkanie KPK i wybór 

nowego Zarządu: przew. Dominik Knutel; 

I Vice-przew – Dawid Trojanowski; II 

Vice-przew. Teresa Dzięgiel; sekretarz 

Monika Sitarz; sekr. Finans. Jadwiga 

Majewska. 

 
 

 



 
7.III (Czw) – Dziś rozpoczynamy prace 

przy kościele, wykop odwadniający i 

przeróbka wewnątrz tyłu Sali kiedyś barek. 

 

 
11.III (niedz) – po Mszy o godz. 11:00 

zebranie Kół Różańcowych na Sali. 

13.III (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

14.III (św) – rodzice zaprosili na salę przy 

tworzeniu palm. * Wieczorem kolejne 

spotkanie RF, wybór nowego zarządu: 

przew. John Rzeszut; I-vice Maria 

Fotheringham; II-vice Michał 

Koźlakowski; sekr. – Anna Luchowska. * 

Dalsze  prace w Sali parafialnej 

 

 
Pokój „teatr” u góry. 

 

 
Widok od dołu 

 
Rozkopy do drugiego przęsła Sali. 

 



15.III (czw) – jestem na kolejnym 

spotkaniu dekanalnym. * Dalsze prace w 

środku podnoszenie metalowej belki, w 

pracach tych pomagają parafianie p. Stefan 

Michalski i Adam, elektryk Józef Puzio. 

Pokój tatr posprzątał Andrzej Poczekaj. 

Widok z dołu 

 
Pokój u góry 

 

 
21.III (śr) – Kolejne spotkanie RD. * 

Dzisiaj już zasypujemy wykop nie ziemią, 

którą wywieźliśmy a kamieniami, po 

założeniu membrany i rur odwadniających. 

 

 

 
Dokopaliśmy się do fundamentów. 

 
W Sali już podniesiona belka metalowa. 



 
Widok od góry 

 
Ściana zewnętrzna koniecznie do 

osuszenia. 

 
23.III (pt) – Rozpoczęcie Rekolekcji, którą 

poprowadzi Ks. Michał Olszewski, 

Sercanin. Rekolekcje potrwają do 

poniedziałku 26.III, ale ks. Michał 

pozostanie do świąt Wielkanocy. * 

Wieczorem spotkanie Kolektorów na 

Plebanii. 

24.III (sob) - Dodatkowa Msza dla dzieci 

szkoły Polskiej o godz. 10 rano. 

27.III (wt) – W godzinach południowych 

razem z ks. Adamem Słomińskim pojechał 

ks. Michał do Katedry na święcenie 

olejów. * Wieczorem ubieramy Grób 

Pański, z elementem 100-lecia 

Niepodległej. 

 
- zostały doklejone paski w prezbiterium 

dla bezpieczeństwa 

 
29.III (W.Czw) – Wieczorem liturgia z 

obrzędem umycia nóg Apostołom. 

31.III – W. Sobota święcenie pokarmów w 

Sali parafialnej. 

 
W tym czasie straż przy Grobie Pańskim w 

kościele. 



 
KWIECIEŃ 

5.IV (czw) – Jestem na spotkaniu 

Konferencji Polskich Księży w 

Missassauga, na które przybył z Polski Bp. 

Tadeusz Bronakowski, bp. pomocniczy 

Łomży, zostałem wybrany na kolejną 

kadencje wice przewodniczącym 

Konferencji. 

7.IV (sob) – grupa osób z naszej parafii 

dołącza się do Scarborough i udaje się do 

Wilna na pielgrzymkę. Uroczystej Mszy 

przewodniczył JE bp Tadeusz 

Bronakowski. 

8.IV (niedz) – Na Mszy św. o godz. 11 

czcimy kolejną rocznicę Katyńsko-

Smoleńską. Na zakończenie wręczamy 

specjalne statuetki i dyplomy dla 5 

woluntariuszy oraz składamy życzenia p. 

Helenie Zielińskiej, która ukończyła 100 

lat, na tę uroczystość przybył mer miasta 

Oshawa John Henry. 

10.IV (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. * Jestem w 

ośrodku rekolekcyjnym w Toronto na 

spotkaniu polskich księży. (Księża z 

Towarzystwa Chrystusowego) 

 
15.IV -  Występ dzieci mimo 

niesprzyjającej pogody. 

 

 
16.IV – opady lodowego deszczu sprawiły 

podtopienia w kościele i w Sali. 

 



 

 
18.IV (śr) – Comiesięczna Msza szkolna 

św. Jadwigi. 

21.IV (sob) – Jestem na dorocznym 

walnym spotkaniu Funduszu Millenium w 

Missassauga. Na kolejną kadencję 

zostałem wybrany przew. Komisji 

Rewizyjnej.  

24.IV (wt) – rozbieramy dekorację 

świąteczną. 

26.IV (czw) – Jestem na spotkaniu 

dekanalnym, omawiany są sprawy 

nauczania w katolickich szkołach. 

MAJ 

3.V (czw) – Próba generalna dla 8 dzieci ze 

szkoły św. Jadwigi oraz pierwsza 

spowiedź. 

4.V (pt) – Od południa gościmy JE ks. Bpa 

Stanisława Jamrozek z diecezji 

przemyskiej, który podczas wieczornej 

Mszy św. udzielił sakramentu 

Bierzmowania dla 6 młodzieży z naszej 

wspólnoty. (Wieczorem rozszalała się 

burza i wyłączono prąd, przy świecach 

odbyła się cała uroczystość) 

5.V (sob) – Wieczorem jestem na 

bankiecie Rycerzy Kolumba w Sali na 

Olive Ave. 

6.V (niedz) – O godz. 9:30 pierwsza 

komunia św. dla grupy ang. szkoły św. 

Jadwigi. * Na Mszy św. o godz. 11 

świętujemy uroczystości 3 majowe razem 

ze sztandarami polskich organizacji. * Po 

Mszy św. w Sali parafialnej akademia z 

okazji 227 rocznicy ustanowienia 

Konstytucji 3 Maja. 

7.V (pon) – W szkole św. Jadwigi dla 

dzieci komunijnych przekazuję książeczki 

i różańce dla dzieci komunijnych. 

9.V (śr) – Majówka w szkole św. Jadwigi, 

na zakończenie uroczyste przejście do 

figurki Matki Bożej za Betanią. 

10.V (czw) – Zakończenie szkoły j. 

polskiego dla dorosłych w budynku 

Betanii. 

13.V (niedz) – Na zakończenie Mszy św. 

rozdajemy mamom symbolicznego 

kwiatka z okazji Dnia Matki a po Mszy o 

godz. 11: 00 z tej okazji w sali piękna 

Akademia przygotowana przez dzieci i 

młodzież i zespół Tatry. 

16.V (śr) – Ostatnie przed wakacjami 

połączone spotkanie RD i RF. 

19.V (sob) – święcenia kapłańskie dk. 

Artura Suskiego naszego parafianina. W 

delegacji na święcenia pojechał Ks. 

Mateusz Gardziński, ja zostałem, aby w 

południe poprowadzić próbę generalną 

dzieci I-komunijnych i pierwszą spowiedź. 

20.V (niedz) – Podczas Mszy o 11: 00 

Pierwsza komunia 6 dzieci grupy polskiej 

* Podczas dodatkowej Mszy o 1: 00 Msza 

Prymicyjna neoprezbitera Artura Suskiego 

SJ, (Jezuita), koncelebrowana w języku 

angielskim przez Fr. Charle Forget – z St. 



Leo the Great, Fr. John O’Brien SJ, Fr. 

Chris, Fr. Toni i Fr. Micheal, liturgią 

pokierował ks. Mateusz Gardziński SChr. 

* Po Mszy św. błogosławieństwo 

prymicjanta, po czym zeszli wszyscy do 

Sali, gdzie odbywało się i przyjęcie I-

Komunijne i Prymicyjne. Udało się 

wszystkich nakarmić. * Ks. Artur, jeszcze 

tego wieczoru odlatuje do Rzymu na dalsze 

studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
29.V (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

CZERWIEC 

3.VI (niedz) – uroczysta procesja Bożego 

Ciała do 4 ołtarzy przygotowanych, jak co 

roku przez grupy parafialne. 

5.VI (wt) – W Betanii ostatnie przed 

wakacjami spotkanie KPK 

12.VI (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek.  



13.VI (śr) - Kontynuujemy prace 

wykończeniowe z tyłu Sali wykonane 

przez Firmę „Raki Renovation” – 

zamknięcie ścian a elektryka wykonana 

przez Józefa Puzio. Prace te potrwają do 14 

czerwca. Koszt wyniósł 9,944. 

15.VI (pt) – rano spotkanie robocze z 

kierowniczką szkoły ang. Św. Jadwigi. * 

Wieczorem przyjeżdża ks. Jakub Jeleń, 

który zastąpi mnie podczas wakacji. 

16.VI (sob) – wieczorem odlatuję do 

Polski na wakacje. 

20.VI (wt) – Msza na zakończenie roku 

szkolnego w ang. Szkole poprowadził ks. 

Adam Bobola SChr. 

24.VI (niedz) – podczas niedzielnej 

posługi służy ks. Artur Suski, który 

przybył na wakacje. 

LIPIEC 

2.VII (pon) – Wprowadzony jest do 

kościoła obraz św. Rodziny, przez Knight 

of Columbus. 

15.VII (niedz) – Mission Appeal 

poprowadzi fr. Jonatan z Nigerii. 

16.VII (pon) – odlot ks. Jakuba do Polski. 

Muszę odwołać Msze przez dwa dni, 

zepsute samoloty nie pozwalają na czas 

powrócić, dopiero w czwartek powracam 

szczęśliwie. 

24.VII (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

30.VII – zostaje założony przez firmę 

telefoniczną kabel pod ziemią. 

 
 

 
SIERPIEŃ 

7.VIII (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

17.VIII (pt) – fotograf z Diecezji 

obfotografował naszą posesję i wnętrze 

kościoła dla kronik diecezji. 

26.VIII (niedz) – podczas tego weekendu 

przedstawiciele St. Vincent Kichen proszą 

o wsparcie w projekcie, jakie jest 

projektowany w Oshawie. * Dodatkowa 

Msza o 1: 00 przy klubie weterańskim 

Sikorskiego w intencji żołnierzy w 

szczególnym roku 100-lecia odzyskania 

Niepodległości Polski. Obecni szczególni 

goście vice ambasador z Ottawy Mikołaj 

Agaton Cholewicz, Konsul generalny 

Krzysztof Grzelczyk, Cpt. Krzysztof 

Książek oraz Komandor Marynarki 

Wojennej. 

 

 



 
WRZESIEŃ 

6.IX (czw) – Pierwsze po wakacjach 

spotkanie KPK, został wybrany nowy 

przewodniczący, którym zgodził się być 

Dawid Trojanowski. 

8.IX (sob) – dziś przypada 80-ta rocznica 

powstania Polskiej szkoły przy parafii. To 

świętowanie przeniesione jest na 21.X 

połączone z Odpustem parafialnym. Dziś 

w szkole odbywają się zapisy do szkoły 

oraz religię i harcerstwo. 

10-14.IX – jestem obecny na Rekolekcjach 

kapłańskich prowincji w Detroit. 

15.IX – wieczorną Mszę celebruje ks. 

Mateusz Gardziński TChr., który 

przyjechał na parę dni urlopu. 

16.IX – odlatuje do Polski na V Spotkanie 

Polonii Świata, jakie odbywać się będzie w 

Warszawie, w tym czasie zastępstwo pełni 

ks. Zygmunt Ostrowski, TChr. 

V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I 

POLAKÓW Z ZAGRANICY „Łączy 

nas niepodległa” 

W Warszawie w dniach 20-23 września 

2018 odbył się organizowany przez Senat 

RP, Wspólnotę Polską  oraz Radę 

Polonii Świata V Zjazd Polonii i Polaków 

z Zagranicy, w którym wzięło udział ponad 

600 delegatów z 44 krajów. Polonii 

liczącej około 20 milionów na całym 

świecie. * Jeszcze wieczorem 19 września 

odbyło się spotkanie w Ambasadzie 

Kanadyjskiej w Warszawie dla delegatów 

V Zjazdu zaproszonych z Kanady. * 

Wśród uczestników obecnych było ponad 

30 księży z całego świata, wśród nich 

obecnych było 7 chrystusowców: ks. 

Klemens Dąbrowski SChr – Prowincja 

Północnoamerykańska, ks. Wiesław 

Wójcik SChr – Instytut Duszpasterstwa 

Emigracyjnego, ks. Leszek Kryża SChr – 

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie 

przy KEP, ks. Ryszard Sadecki SChr - 

Anglia, ks. Stanisław Hajkowski SChr – 

Irlandia oraz ks. Kazimierz Długosz SChr 

i ks. Zdzisław Malczewski SChr z Brazylii. 

* Pierwszy dzień rozpoczęliśmy Mszą św. 

sprawowaną w warszawskiej archikatedrze 

pod przewodnictwem kard. Kazimierza 

Nycza a homilię wygłosił delegat 

Episkopatu Polski ks. bp. Wiesław 

Lechowicz. Zostaliśmy także przyjęci 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej w pałacu prezydenckim. 

Mieliśmy też możliwość uczestnictwa w 

koncercie: Łączy nas niepodległa oraz 

sesji inauguracyjnej, jaka miała miejsce 

w sali obrad polskiego sejmu. * Dwa 

kolejne dni były poświęcone pracom w 

forach tematycznych: Organizacji 

Polonijnych, Kultury Polonijnej, Nauki 

Polskiej poza granicami kraju, Edukacji 

Polonijnej, Sportu i Turystyki Polonijnej, 

Mediów Polonijnych. Jedno z nich 

dotyczyło posługi duszpasterskiej wśród 

Polonii, Forum Duszpasterstwa 

Polonijnego, w jakim uczestniczyli księża 

a jakie zostało zorganizowane dopiero na 

V Zjeździe Polonii po raz pierwszy. 

Moderatorem dyskusji panelowej był ks. 

bp. Wiesław Lechowicz a prowadzili je: 

ks. Janusz Błażejak OMI i ks. Wiesław 

Wójcik SChr a uczestnikami byli między 

innymi: ks. Zdzisław Malczewski SChr, 

http://www.wspolnotapolska.org.pl/zjazdpolonii/index.php
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,527,wystapienie-na-spotkaniu-z-uczestnikami-v-swiatowego-zjazdu-polonii-i-polakow-z-zagranicy.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,527,wystapienie-na-spotkaniu-z-uczestnikami-v-swiatowego-zjazdu-polonii-i-polakow-z-zagranicy.html
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=EC7D5154265B9800C1258310005C042F


ks. Stanisław Hajkowski SChr i ks. Leszek 

Kryża SChr oraz Matka Generalna Sióstr 

Misjonarek Chrystusa Króla s. Ewa 

Kaczmarek MChR. * V Zjazd Polonii i 

Polaków z Zagranicy zakończył się 

uroczystą Mszą św.,  celebrowaną w 

niedzielę 23 września w Świątyni 

Opatrzności Bożej, pod przewodnictwem 

kard. Kazimierza Nycza. Jedna z kaplic w 

świątyni Opatrzności Bożej została 

przeznaczona dla Polonii, która postara się 

ją sfinansować. * Zjazd został objęty 

honorowym patronatem prezydenta Andrzeja 

Dudy, do Komitetu Honorowego włączyli się 

między innymi.: Marszałek Sejmu Marek 

Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław 

Karczewski, wicepremier - minister nauki 

Jarosław Gowin, wicepremier minister kultury 

Piotr Gliński, szef MSZ Jacek Czaputowicz oraz 

szef MSWiA Joachim Brudziński. 

 

 
PAŹDZIERNIK 

1.X (pon) – Zespół Tatry zakupił maszynę 

do mycia podłogi w Sali parafialnej. 

Rodzice dzieci zaoferowali czyszczenie 

podłogi w Sali każdego tygodnia. 

2.X (wt) – Została założona nowa łazienka 

przy biurze parafialnym, przez „Raki 

Renovation”, cena wyniosła $1,073 

3.X (śr) – ks. Zygmunt Ostrowski kończy 

zastępstwo. 

7.X (niedz) – 11 nowych osób wstępuje do 

Koła Różańcowego.  

15.X (pon) – spotkanie robocze, plan 

roczny, z nową kierowniczką szkoły św. 

Jadwigi. 

16.X (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

21.X (niedz) – Msza odpustowa połączona 

z 80-leciem istnienia Polskiej Szkoły. Po 

Mszy św. w Sali uroczysty obiad. 

 

 



 

 
28.X (niedz) – dodatkowa Msza św. na 

cmentarzu Ressurection a po Mszy 

błogosławienie grobów na dwóch 

cmentarzach. 

30.X – Zakupiona przez p. Edwarda 

Kowalczyk z pomocą Zbigniewa Kruczek 

została nowa elektryczna kuchnia na 

plebanii koszt wyniósł $678. 

LISTOPAD 

Polecamy wszystkich wiernych zmarłych 

w wypominkach. 

6.XI (wt) – Do południa inspekcja z Fire 

Department. * Wieczorem kolejne 

spotkanie KPK. 

8.XI (czw) – Inspekcja sanitarna Sali 

parafialnej. 

10.XI (sob) – Jestem obecny na Charter 

Night w klubie Sikorskiego, który 

obchodzi swoje 50-lecie powstania. 

11.XI (niedz) – Wspominamy 100-lecie 

odzyskania Niepodległości Polski, na 

Sumie wprowadzany nową flagę polską, 

obecni przedstawiciele Klubów ze 

sztandarami, po Mszy w Sali parafialnej 

Akademia przygotowana przez dzieci i 

młodzież szkolną, zespołu Tatr i Harcerzy.  

 

 

 



 
Na zakończenie była smaczna grochówka. 

 
13.XI (wt) – rozpoczynamy prace 

elektryczne przenoszenia skrzynek alarmu 

w Sali parafialnej.  

 
* Udaję się do Peterborough z posługą do 

sióstr pasjonistek. 

14.XI (śr) – Kończę kilkutygodniowe 

prace nad V wydaniem poprawionym 

śpiewnika parafialnego, którego poprzedni 

nakład się wyczerpał. Jest ponad 2 tys. 

Zamówień, do Oshawy zamawiam nowy 

set 400 śpiewników, ogólnie będzie 

dodruk 3 tysięcy, jaka zostanie wykonana 

przez Prowincję. Jak dotąd ponad 30 

tysięcy tych śpiewników zostało 

wydrukowanych na nasze parafie w 

Prowincji. 

16.XI (pt) – Zakończone prac elektryki 

przez Firmę „Thomas Electric”: 1. 

Przeniesienie skrzynki kontrolnej systemu 

alarmowego. 2. Założenie czujnika w 

magazynku koło Sali. 3. Zakończenie 

przeniesienia włączników w kościele. 

18.XI (niedz) – Na zakończenie Mszy św. 

o 11:00 nadanie harcerskich złotych oznak 

przez przybyłych gości. Po Mszy św. o 

11:00 jak każdego roku mamy zaproszenie 

na Bigos Harcerski. 

 

 
21.XI (św.) – Jestem obecny na spotkaniu 

dekanalnym w Holy Family. 

22.XI (czw) – Kolejna Msza dla dzieci 

(ang) ze św. Jadwigi. 

25.XI – Niedziela Chrystusa króla 

patronalne święto Towarzystwa a po Mszy 

św. o 11:00 rozdaję ponad 80 dyplomów 

Jubilatów małżeńskich. Po Mszy św. 

przygotowana kawiarenka dla Jubilatów 

przez Rycerzy Kolumba. 



27.XI (wt) – Jestem obecny na dniu 

skupienia w Scarborough naszych 

współbraci z okolicy. 

GRUDZIEŃ 

2.XII (niedz) – Kawiarenka przygotowana 

przez katechetki z polskiej szkoły. Jest 

szczególna wystawa malunków dzieci. 

6.XII (czw) – Pierwsza próba zaproszenia 

dzieci do nauki gry na gitarze. 

9.XII (niedz) – po Mszy św. o 11:00 

przybył św. Mikołaj. Rozdaliśmy 65 

paczek, św. Mikołaj nie zapomniał o 

osobach posługujących na parafii. 

 

 

 
11.XII (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

12.XII (św.) – Jestem na spotkaniu 

opłatkowym księży w Konsulacie w 

Toronto. * Ostatnie w tym roku połączone 

spotkanie RD i RF po Mszy św. 

wieczornej. 

13.XII (czw) – Kolejna Msza św. szkolna 

dla dzieci szkoły angielskiej, a następnie w 

południe jestem obecny na uroczystym 

lunch-u w szkole. * Wieczorem pierwsza 

próba nauki gry na gitarze. 

15.XII (sob) – p. Zbigniew Kruczek 

wykonał wykończenia elektryki w 

kościele. 

 
16.XII (niedz) – Jasełka przygotowane 

przez polską szkołę. 



 

 

 
 

 

Tej niedzieli obecne były siostry 

Klawerianki z Toronto, które przestawiły 

swoją prace misyjną. 

 
18.XII (wt) – Sprzątamy kościół i 

ubieramy dekoracje świąteczne, służy z 

pomocą 20 osób. 

 

 
19,20,21 XII – Wieczorem okazja do 

spowiedzi od 6-9 PM. Pomaga ks. Adam 

Słomiński ze Scarborough. 



22.XII (sob) – Naprawa łączeń 

internetowych. * Wieczorem służę w 

Scarborough w spowiedzi. * Od dziś służy 

pomocą ks. Mateusz Gardziński, który 

przybył z Rzymu do rodziny na święta. Ks. 

Mateusz służy w konfesjonale i głosi 

Słowo Boże. 

26.XII (śr) – Po Mszy św. o 10:00 wspólny 

śpiew kolęd w kościele, ks. Mateusz przy 

organach i ja na gitarze. 

27.XII (czw) – Ks. Mateusz wraca do 

Rzymu. 

29.XII (sob) - Nawiedzili mnie kolędnicy. 

 
31.XII (pon) – Wieczorem od 6:00 PM 

godzinna adoracja NS, nabożeństwo na 

zakończenie 2018 roku. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.VIII (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

 

 

PLANY BUDOWY KOŚCIOŁA 

Ks.  Oblaci 

Lato 1953 rozpoczęcie budowy kościoła i 

plebanii. 

Listopad 1954 stara część plebanii. 

Początkowo $80,000 (górny kościół, 

poświęcenie odbyło się w 1961 r. koszt 

końcowy $154,069) 

22.VI. 1958 – Open House Sióstr 

Felicjanek. 

19.I. 1959 – poświęcenie szkoły św. 

Jadwigi 

16.IX. 1961 – droga krzyżowa – 

ufundowane przez 14 parafian. 

6.V. 1962 – dzwony elektryczne fundacja. 

23.IX-7.XI 1971 – pierwsze organy 

piszczałkowe 

4-14.IV. 1976 – Osuszanie fundamentów, 

nowa podłoga w Sali. 

Ks. Chrystusowcy 25.XI. 1979 

31.VIII. 1983 - 15.I 1984 – rozbudowa 

plebanii. 

20.X.1983 – Nowe witraże w kościele. 

9.VII.1989 – Nowy dach na kościele. 

30.XI.1989 – Malowanie-renowacja 

wnętrza kościoła. 

S. Misjonarki 7.V. 1992 

14.VI. 1992 – parafia zakupiła dom sióstr. 



27.VIII. 1994 - Nowe organy $53,000 – 

firma Allen. 

16.XII 1994 – sprzedano stary dom sióstr i 

zakup nowego domu dla sióstr. 

14.VI. 1997 – Otwarcie parkingu przy 

kościele. 

1999 – Zamontowano nowy system 

mikrofonowy w kościele, przez firmę 

„Grossi”. 

Koniec posługi S. Misjonarek – 31.V.2012 

13.IX. 2015 – Zbieranie funduszy na cele 

Archidiecezji, która pragnie zebrać łącznie 

105 milionów. Na naszą parafię przypadło 

$270 tysięcy w ciągu 5 lat. W akcjach 

przeprowadzonych jeszcze przez ks. 

Stanisława, zostało zadeklarowanych 

$65,560. - 25% od zebranej sumy, ma 

powrócić do parafii. 

6.X. 2015 – Parafianin wycina uschłe 

drzewo, przy wejściu do biura. 

X-XI. 2015 – Firma p. Zbyszka Nycz, 

wykonuje prace, nad układaniem kamieni 

na schodach wejściowych do plebanii. 

13.X.2015 – Miasto wycina drugie uschłe 

drzewo, przy drodze, przy wejściu do 

biura, które uschło po mroźnej zimie 

ostatniego roku. 

X-XI. 2015 – Panowie, naprawiają schody 

przed kościołem zabezpieczając przed 

zimą. 

26.X.2015 – Wymiana wzmacniacza w 

systemie nagłaśniającym w kościele przez 

firmę „Grossi”, zakupiono 2 nowe 

mikrofony przy ołtarzu, koszt naprawy 

wyniósł $2,000. 

XII. 2015 – Zmiana komputerów w biurze 

przez Romana Barciak. 

31.X 2015 – budowa reklamy przed 

kościołem, przez firmę „White Pines 

Construction”, koszt $2,260.  

19.XII. 2015 – Wycinane są dwa świerki 

między plebanią a Betanią. 

Total (2015)     $4,260 
19.I 2016 – renowacja podłogi salki, 

kładzenie lakieru, koszt $1,300. 

8-18.II 2016 – wymiana kluczy w ponad 56 

drzwiach pomieszczeń plebanii, kościoła, 

Sali i Betanii, koszt wyniósł $8,333. 

9.IV 2016 – parafianie wycinają drzewo 

między plebanią a Betanią. 

26.X.2016-15.I. 2017 – Odwadnianie Sali, 

kuchni parafialnej i spiżarki przez firmę 

Abroma, z Missassauga, koszt wyniósł 

$67,738. 

29.XI 2016 - wycinanie 2 świerków przed 

kościołem. 

12.XII 2016 – likwiduję bibliotekę w 

Betanii. 

Total (2016)     $77,371 
12.I 2017 – Parafianie odmalowali pułki do 

spiżarki a elektrycy zdjęli deski z elektryki. 

* Firma Abroma kończy malowanie 

spiżarki i zakłada baterie do pomp. To 

dopiero I etap zaplanowanych prac. Koszt 

dodatkowy prac w spiżarce $7,345 

II-III 2017 – nowe podłączanie łazienki 

kościelnej  $8,927. 

5.IV (śr) – naprawa organ przez firmę 

„Niagara Music Repair LTD”, koszt $801. 

23.III-24.V – Firma „Abroma” wykonuje 

remont łazienki na dole w Betanii, koszt 

wyniósł $13,800. 

10/14.VII – prace elektryczne w Sali 

prowadzone przez firmę z Oshawy 

„Thomas Electric”, która wykonała ten 

projekt za $9,419. 

Od 11.IX – W Oshawie posługuje tylko 

jeden kapłan bez wikariusza. 



21-24.VIII - firma z Oshawy „Thomas 

Electric”, wykonała poprawkę do projektu 

za $726 oraz doprowadziła uziemienie do 

kościoła i do biura projekt wyniósł $1,983 

10.X (wt) – naprawa drzwi garażowych p. 

Władka, koszt wyniósł $620. 

4.XI (sob) – Firma „Raki Renovation” 

kończy prace nowego wejścia do Betanii, 

koszt wyniósł $5,198. 

5.XI (niedz) – Od tej niedzieli nie będzie 

Mszy św. o godz. 12:30, otrzymaliśmy 

również pozwolenie z Archidiecezji 

możliwości kumulacji nawet 20 intencji 

podczas jednej Mszy św. niedzielnej o 

godz. 11:00. 

20.XI (pon) – Zakończenie prac przy 

montażu rynien na Betanii, koszt wyniósł 

$2,400. 

21.XI (wt) – parafianie pomagają w 

transporcie dużej zamrażarki do Sali 

parafialnej koszt $2,260. 

1.XII (pt) – został zakupiony i 

zamontowany nowy przenośny mikrofon 

do kościoła, koszt $870.  

22.XII (pt) – Firma „Thomas Electric” 

dokonała wymianę gniazdek z 

uziemieniem w starej części plebanii, koszt 

wyniósł $500. * Firma „Raki Renovation 

wykonała napraw w trzech łazienkach, 

koszt wyniósł $1,695. 

Total (2017)     $58,265 

Total (Aug 2015-2017)   $139,896 
2018 

2.I (wt) – Parafianin naprawił system 

grzewczy na plebanii, koszt $400. 

4.III – Stowarzyszenie Pań św. Jadwigi 

zawiesza swą działalność (przekazało 

$8,199.76 dla zespołu Tatry), a dla Parafii 

przekazało resztę funduszów, czyli 

$38,897.78 i początkiem maja $5,955.65 

razem $44,853.43 

13.VI (śr) - Prace wykończeniowe z tyłu 

Sali wykonane przez Firmę „Raki 

Renovation” – zamknięcie ścian a 

elektryka wykonana przez Józefa Puzio. 

Koszt wyniósł $9,944. 

2.X (wt) – Została założona nowa łazienka 

przy biurze parafialnym, przez „Raki 

Renovation”, cena wyniosła $1,073 

30.X – Zakupiona została nowa 

elektryczna kuchnia na plebanii koszt 

wyniósł $678 

16.XI (pt) – Zakończone prac elektryki 

przez Firmę „Thomas Electric”: 1. 

Przeniesienie skrzynki kontrolnej systemu 

alarmowego. 2. Założenie czujnika w 

magazynku koło Sali. 3. Zakończenie 

przeniesienia włączników w kościele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÓJ DOM – To nie beton, cegła czy glina. 

MÓJ DOM – To najdroższa moja rodzina. 

MÓJ DOM – To serc wspólnych bicie. 

MÓJ DOM – To nasze szczęśliwe życie. 

MÓJ DOM – To radość wszystkich i 

każdego z osobna. 

MÓJ DOM – To cicha przystań, do raju 

podobna. 

W NIM – Miłość i wzajemna życzliwość, 

także dla gości 

DLATEGO W MOIM DOMU, ŻYĆ SIĘ 

CHCE, BO MIESZKA SIĘ W NIM – 

NAJPROŚCIEJ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


