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      MSZE  NIEDZIELNE  –  SUNDAY  MASSES 

Sobota – Saturday 5:00 P.M. – Polish 

Niedziela – Sunday 8:00 A.M. – Polish;  9:30 A.M. – English; 11:00 A.M. – Polish;  12:30 P.M. – Polish 

MSZA  W  DZIEŃ  POWSZEDNI  –  DAILY  MASS 

Maj/May 7:00PM – Polish 
 

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – Luke/ Łukasza 24:13-35 

 

"THE LORD HAS 

RISEN INDEED." 
When we arrive to the full 

realization of the in-depth 

meaning of the glorious 

Resurrection of the Lord 

Jesus, we can do nothing else 

but allow ourselves to be 

drawn to the heart of Jesus in 

our own personal daily 

relationship with Him.  

To experience spiritual 

growth, we must desire a 

personal daily relationship 

with the Lord. Afterwards, we 

must respond to the grace of God that is drawing us towards Him. 

Once the commitment has been made to respond to the grace of 

God that has touched our hearts, we must implement a daily life of 

prayers, spiritual reflections and moments of praising the Lord. 

Consequently, we must persevere in our spiritual lives while 

awaiting for the love of God to touch us in awe. Some may be 

immediately touched. Others may have their faith tested for a while 

to see if they will persevere. That means that they may not be 

touched immediately, having to wait a long or possibly longer 

period of time as God sees fit. But in the end, the wait shall be 

worth it. For there is no greater joy than to be touched by the love 

of the risen Lord. 

 
 

 

Bóg nieustannie szuka człowieka.  My chcielibyśmy być z 

Bogiem według własnej koncepcji. Nie zgadzamy się, by Bóg 

nas szukał w miejscu, w którym aktualnie jesteśmy. Taka 

pobożność prowadzi jednak do alienacji z życia. Dlatego Bóg 

mówi przez proroka Ezechiela: „Ja sam będę szukał moich 

owiec i będę miał o nie pieczę". Szukanie człowieka przez 

Boga jest przejawem Jego bezgranicznej miłości. Pozwolić 

odnaleźć się Bogu, oznacza wejść na drogę nawrócenia. Serce 

Jezusa to ośrodek Jego jestestwa, ośrodek życia. Bóg pozwolił 

przebić swoje serce, bym wiedział, że Jego miłość jest 

potężniejsza niż śmierć. On dał mi swoje serce, bym nigdy nie 

zapomniał, że tracenie życia ma sens. Czy ja dzisiaj wierzę, że 

tam, gdzie stracę swoje jestestwo, odnajdę nowe życie? Jeżeli 

krzyż ma dla mnie sens, moje życie ma właściwy kierunek. 

Nie zwlekaj. Dopóki żyjesz, pozwól się odnaleźć Bogu. Oddaj 

siebie do „przeglądu”. Nawet gdy będzie potrzebna wymiana 

serca, warto przyjąć nowe serce, by móc spożywać 

Eucharystię – ucztę dla ubogich .    Bp. Zbigniew Kiernikowski 
 

Wiara -nie lęka się rozumu,  
ale szuka jego pomocy  

pokłada w nim ufność. Św. Jan Paweł II 
 

 

 

BIURO  PARAFIALNE  –  OFFICE  HOURS 
Poniedziałek – Czwartek i Sobota  –  Monday – Thursday and  Saturday 9:00A.M. – 12:00 Noon 

Poniedziałek, Środa  –  Monday, Wednesday 5:30 – 6:30 P.M. Piątek – Friday     Office closed. 
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MAY / MAJ 3, SATURDAY – SOBOTA     ~ Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski  & Święto Konstytucji 3 Maja~  

5:00PM        † Aleksander Leitis  –  Babcia  z rodziną 
 

MAY / MAJ 4, SUNDAY –  NIEDZIELA  BIBLIJNA      „ShareLife 2nd Collection~ 

8:00AM         † Bożena Totośko – Mąż z rodziną 

9:30AM         † Teresa Bartosik (1 anniv.  of death)  – Family  

11:00AM       † Karol Bundyra (12 rocz. śm.) –  Dzieci z rodziną 

12:30PM        Msza w intencji Ojczyzny  

12:30PM        Dziekczynna z okazji zakończenia roku szkolnego Szkoły Średniej Języka & Kultury Polskiej im. C.K. Norwida 

1:45PM          ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO SALI PARAFIALNEJ NA AKADEMIĘ Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

May / Maj 5,  Monday – Poniedziałek         
9:30AM        St. Hedwig’s School Mass (English) 

7:00PM        †† Stanisław i Anna Bukowski oraz Adam i Jurek Srodulski  – Rodzina Sydor 

7:00PM        †† Za zmarłych rodziców z obojga stron oraz zmarłą siostrę Irenę – Córka i siostra Leszkowicz 
 

May / Maj 6, Tuesday – Wtorek        ~Św. Apostołów  Filipa i Jakuba~ 

7:00PM        Dziękczynna za szczęśliwą operację i powrót do zdrowia Sylwi – Rodzina 

7:00PM        †† Franciszka i Stanisław Praciak – Córka z rodziną 

May / Maj 7, Wednesday – Środa        
7:00PM        †† Alina i Jan Słomiński – Syn z rodziną 

7:00PM        †† Karol Pieciul i zmarli z tej Rodziny – Córka z rodziną 

 

May / Maj 8, Thursday – Czwartek        ~Św. Stanisława~ 
7:00PM        †† Maria i Henryk Urbański – Córka z rodziną 

7:00PM        †† Maria i Damian Pańczyszyn – Syn z rodziną 
 

May / Maj 9, Friday – Piątek         
7:00PM        †† Maria i Karol Bundyra – Rodzina Balwinczak 
7:00PM        † Michał Płotnicki ( rocz. śm.) –  Rodzina      
 

MAY / MAJ 10, SATURDAY – SOBOTA      
 

8:00AM       † Józef Rogalski (11 rocz. śm.) – Rodzina 

5:00PM        †† Za zmarłych z Rodziny Horbacewicz, w szczególności za Dziadków  –  A. Dobranowska 

6:00PM       KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI – ZAPRASZAMY 
 

MAY / MAJ 11, SUNDAY –  NIEDZIELA   ~Niedziela Dobrego Pasterza/ Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele~   
8:00AM         † Zofia Miklaszewska – Siostra 

9:30AM         God’s blessing and good health for Maria Banbula  – Daughter       I Holy Communion for children from St. Hedwig’s School 

11:00AM       † Krzysztof Pawełko –  Maria Kudyba 

12:30PM        † Michał Majewski –  Rodzice i Brat 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LEKTORZY NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚW. Z OKAZJI DNA KANONIZACJI JANA XX 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

11 MAJA / 11th OF MAY 2014 
5:00PM –     E. Gajer 

8:00AM –    D. Ziarno, N. Wojdyło 

9:30AM –    H. Miklaszewski, A. Tass, M. Fotheringham  
11:00AM –  B. Piasecka, J. Barański, I. Sagan,  B. Piasecka          

12:30PM –  D. Bagińska, Z. Słowikowska, A. Gardzińska 

 

 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede 

Wszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii,  

Św. Jadwigę 
 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 

Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na 

polskiej ziemi. Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje 

myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać 

Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej 

Ojczyzny. Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo Swoje. 

Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam 

moje wobec Niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. 

Amen.  

 

 

             

                                    Wiara jest skałą, 

           na której człowiek 

           może się oprzeć 
                                      Ks. J. Twardowski 



III & HANA PAA 
 

 
 

NABOŻEŃSTWO   MAJOWE 
Matka Boska nie pozostaje nigdy głucha 

na wołanie i płacz swoich dzieci. Zawsze 

cierpliwie wysłuchuje ich, by przez swoje 

wstawiennictwo i orędowanie wyjednać u 

Chrystusa łaskę zmiłowania i odwrócenia 

niedoli. „Szczęśliwy, kto się do Matki 

uciecze” – zapewniają słowa przepięknej 

pieśni maryjnej. W czasach obecnych, gdy 

nasza wiara tak często wystawiana jest na 

próbę różnorodnych pokus, gdy jej fundamenty podkopywane są 

przez wrogów Kościoła, gdy człowieka dosięga zwątpienie, 

potrzebne są zdecydowane świadectwa. W tych wymagających 

od człowieka zdecydowanej deklaracji czasach z pomocą 

przychodzi Matka Boska. Przez uczestnictwo w majowym 

Nabożeństwie, jego scenerii i prostocie, można znaleźć 

odpowiedź na bardzo wiele wątpliwości, odnaleźć i odbudować 

korzenie swojej wiary, nawiązać szczerą więź z Jej Synem – 

Jezusem Chrystusem..  Nabożeństwo Majowe to spotkanie z 

Matką Boga i z Nim samym. To możliwość zawierzenia Jej całej 

swojej życiowej codzienności, zasupłanych problemów i 

pogmatwanych dróg. Trzeba tylko pójść do Niej, opowiedzieć 

Jej o tym, zaufać Jej w każdej sprawie. Na pewno zawsze 

przytuli do swojego Serca, pośpieszy z pomocą, wyprowadzi na 

właściwą drogę.  
Maj - jest miesiącem poświęconym Maryi. Kościół wyśpiewuje 

Jej chwałę w Litanii Loretańskiej od wielu pokoleń nazywając Ją 

różnymi imionami. W naszym kościele w miesiącu maju 

nabożeństwa majowe będą miały miejsce od poniedziałku do 

piątku po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. W środy 

zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z Matką Boską w 

modlitwie Litanii Loretańskiej.Wszystkich serdecznie zapraszamy 

MAY   DEVOTIONS 
This week brings us the month of May - the month particularly 

set aside for the blessed Mary. The Litany of Loreto is a beautiful 

prayer which calls upon the many titles of Our Lady. The Litany 

is an opportunity to draw closer to Jesus' mother through seeing 

her as the greatest example of the Christian life. During the 

month of May we will gather here at our church from Monday to 

Friday with the Litany & Holy Mass at 7:00pm. On Wednesdays 

we invite all of our children for a meeting with the Mother of 

God in the praying of the Litany of Loreto. 
 

TOWARZYSTWO RÓŻAŃCOWE 
 

Ze względu na Akademię 3 maja, modlitwa różańcowa zostanie 

przeniesiona na druga niedzielę miesiąca (11 maja). 

Bezpośrednio po Mszy św.  przy wystawionym Najświętszym 

Sakramencie odmówiony będzie różaniec. Wszystkich parafian 

serdecznie zapraszamy! 
 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE 

Maj 

Intencja ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami 

w służbie prawdy i pokoju.  

Intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, 

kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa 

wszystkim narodom. 

 

 

 
 

Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny 

 „WIELKA BOGA-

CZŁOWIEKA MATKO, 

NAJŚWIĘTSZA DZIEWICO 

(...), CIEBIE ZA PATRONKĘ 

MOJĄ I ZA KRÓLOWĄ 

PAŃSTW MOICH OBIERAM 

(...) SAMEGO SIEBIE (...) 

I WSZYSTKIE MOJE LUDY 

TWOJEJ OSOBLIWEJ 

OPIECE I OBRONIE 

POLECAM”.  
 

Tymi słowami 1 kwietnia 1656 

roku król Jan Kazimierz 

w podzięce za zwycięstwo nad Szwedami oddał Polskę pod 

opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski.  
 

Trzeci maja. Co roku w tym dniu obchodzimy zarówno narodowe, 

jak i religijne święto. Od wieków też losy naszego kraju ściśle 

wiązały się z dziejami Kościoła. Szczególnie Matka Boża odgrywała 

ważną rolę w kształtowaniu się ducha patriotycznego i religijnego 

Narodu. Zawsze czuwała nad nami. Nie tylko w spokojnych latach, 

ale i w trudnych chwilach. Nie opuściła nas podczas "potopu 

szwedzkiego", w czasach zaborów, powstań i wojen. To właśnie 

Ona dodawała sił całemu Narodowi, jednoczyła go, zagrzewała do 

walki, jednocześnie wzywając do modlitwy. Jesteśmy Jej za to 

niezmiernie wdzięczni. Szczególnie w tym dniu wspominamy Jej 

zasługi i dziękujemy Jej za okazaną pomoc i łaski. 

Matka Boża Częstochowska na Jasnej Górze jest dla nas symbolem 

wolności narodowej i religijnej. To przed Jej wizerunkiem klękali 

prości pielgrzymi i wielcy królowie. Każdy chylił czoła przed 

obliczem Najświętszej Pani, naszej Królowej. Wierni nawet w 

ciężkich czasach represji politycznych i religijnych próbowali stanąć 

przy Jej boku. Królowie zaś, począwszy od Jadwigi i Władysława 

Jagiełły (fundatora kościoła na Jasnej Górze), przyjeżdżali po 

koronacji, aby oddać wota Królowej Polski. 

Dlatego ufając wstawiennictwu Maryi, naszej Matki 

i Królowej, prosimy: Maryjo! „Miej w opiece naród cały, który 

żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały”. Amen. 

 

Święto Narodowe 
 

3 maja 1791 roku dzień został uznany 

Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody 

tego święta były zakazane podczas 

rozbiorów, a ponownie jego 

obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w 

kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało 

zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas 

okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po 

antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było 

obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 

1 Maja. W styczniu 1951 r. święto 3 maja zostało oficjalnie 

zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 

ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. 

Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do 

protestów i demonstracji antyrządowych i 

antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. 

Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście 

obchodzonych polskich świąt. 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 
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3go maja przypada -Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski & Uchwalenia Konstytucji  3go Maja 

W naszej Parafii celebrować będziemy tą uroczystość  w 
niedzielę 4go maja o godz. 12:30pm. 

Jest to święto narodowe i religijne Polaków na całym świecie. 

Myślą i sercem sięgnijmy w czas przeszły -do historii naszego 

narodu i dziękujmy Bogu za Tą, która jest nam dana "ku 

pomocy i obronie naszego narodu". Msza św. w intencji 

Ojczyzny zostanie odprawiona w tym dniu o godz. 12:30pm.;  a 

bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się Akademia poświęcona 

tej rocznicy w Sali parafialnej kościoła św. Jadwigi w Oshawie.  

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje i osoby prywatne  
 

PODZIĘKOWANIE 
W minioną niedzielę, -Niedzielę Bożego Miłosierdzia cały 
Kościół dziękował dobremu i miłosiernemu Bogu za dar 
Osoby Jana Pawła II i Jana XXIII. Także i my w naszej 
społeczności parafialnej uroczyście dziękowaliśmy za dar ich 
świętości podczas Mszy św. o godzinie 11.00 połączonej z 
częścią artystyczną. Pragnę serdecznie podziękować tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego 
wielkiego wydarzenia. Bardzo dziękuję zespołowi 
dziecięcemu i rodzicom; Markowi Bawoł, Piotrowi i 
Karolinie Gardzińskim, Grzegorzowi i Elżbiecie Czuba, 
Joannie Krynski, Magdzie Słomińskiej, realizatorowi dźwięku 
Michałowi Kozlakowski, realizatorowi świateł Andrzejowi 
Poczekaj, inspicjentom Emilii Siwik i Gabrysi Hyjek, Pani 
Majce Jagiełło za napisanie scenariuszu; prowadzącym 
Jakubowi Słomińskiemu i Basi Piaseckiej, a także młodzieży i 
dzieciom, która zgodziła się na wzięcie udziału w tym dniu. 
Bardzo dziękujemy Paniom ze Szkoły Polskiej za dekoracje w 
kościele i na sali parafialnej; Paniom z Towarzystwa 
Różańcowego za prowadzenie kawiarenki, a także ludziom 
dobrego serca, którzy swoimi radami i pomysłami dzielili się 
troszcząc się o to aby ten dzień był przeżyty przez nas jak 
najlepiej; przewodniczącemu rady parafialnej Panu Józefowi 
Puzio i naszej sekretarce Ani za zorganizowanie banerów i 
pamiątkowych obrazków.  
W sposób szczególny dziękuje wszystkim sponsorom, którzy 
przyczynili się do zakupu nowego nagłośnienia dla zespołu. 
To właśnie dzięki Wam mogliśmy dobrze nagłośnić nasz 
zespół.  Dziękuję Polskim Biznesom: Panu Stanisławowi 
Majerczyk -firmie budowalnej „TATRY”, Grace Kowalczyk -
Progressive Unisex Hair Care, Renacie Leonowicz -
REIMAX, Paniom Weterankom i Panom Weteranom, 
Grupie 21, Grupie 7, Państwu Pawlak – Richard’s Marble & 
Tile LTD Flooring, Delikatesom -Deli Corner, Szkole Tańca 
Pani Barbarze Szabunia, Jubilerowi Valdiemu, Panu 
Sławomirowi Fratczak, Pani Dorocie Kruszyński -Century 
21, Pani Alicji Słowakiewicz -Income Tax, oraz wszystkim 
rodzinom i przyjaciołom zespołu, którzy nas wsparli 
dofinansowując zakup nagłośnienia.    Serdeczne Bóg 
Zapłać!!! 
Jeśli Kogoś pominąłem to bardzo przepraszam i proszę o 
kontakt ks. Krzysztof.   
 

KAWIARENKA 

UWAGA: 11&18 maja, kawiarenka będzie zamknięta 

 

 
W całej naszej Archidiecezji ma miejsce druga z trzech zbiórek 

funduszu na wielki program nazywany ShareLife. 

Today, throughout our Archdiocese, we will begin the second out 

of three great ShareLife collections. 

 

POMOC LUDNOŚCI NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA…  
"ShareLife wspomaga wiele agencji katolickich, które udzielają 

schronienia, ubrania i jedzenia ubogim; ponadto  służą pomocą 

ludziom słabym i chorym oraz zaprzyjaźniają się z 

odizolowanymi, samotnymi i uwięzionymi.  Odzwierciedlając 

uczynki miłosierdzia względem ciała, organizacje te chronią, 

przewodzą i pomagają tym wszystkim, którzy o to proszą.  

Niezależnie od czyichś przekonań religijnych lub pochodzenia, 

agencje ShareLife spotykają ludzi, waśnie tam gdzie się znajdują 

w danym momencie, traktując  ich z godnością i szacunkiem, na 

który wszyscy zasługują.           -T.Collins kardynał, arcybiskup Toronto  

To właśnie dzięki Waszej modlitwie i donacjom jest to możliwe. 

 

WORKING WONDERS IN OUR LIVELIHOODS...  

“ShareLife supports a large family of Catholic agencies that truly 

do feed, clothe and shelter people, care for the sick and frail, and 

befriend the isolated and lonely. Reflecting Catholic charity, they 

protect the vulnerable, guide and counsel the troubled, visit 

people in prison and give a voice to the voiceless. Regardless of 

their religious beliefs or personal background, ShareLife 

agencies meet people where they are, treating them with the 

dignity and respect we all deserve.” 

—Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto 

TODAY IS A SHARELIFE SUNDAY 

Please give generously.  You can work WONDERS! 

 

KATOLICKI TYDZIEŃ 

EDUKACJI „WZRASTAMY 

RAZEM W WIERZE”  //  

CATHOLIC EDUCATION WEEK 

„GROWING TOGETHER IN 

FAITH” 
Przez ponad 160 lat obchodzony jest tak 

zwany „Tygodzień Edukacji  Katolickiej”. 

W tym roku przypada on od 4 do 9 maja. 

Finansowane ze środków publicznych 

szkoły katolickie w Ontario, zintegrowały 

wiarę we wszystkie aspekty życia 

szkolnego. Dlatego tez świętujemy ich wkład i kontrybucję, 

dziękując i zanosząc nasze  modlitwy za tych wszystkich, którzy 

pilnie pielęgnują cenny dar edukacji katolickiej. Więcej 

informacji na temat Tygodnia Edukacji Katolickiej lub lokalnej 

rady szkolnej, znajdziecie Państwo na forall.ca lub: 

www.archtoronto.org 

We invite all parishioners to join in celebrating Catholic 

Education Week 2014, which runs from May 4-9.  Ontario’s 

publicly funded Catholic schools have been integrating our faith 

into all aspects of school life, empowering one another to serve 

as faithful disciples.  We celebrate the distinctive contribution 

that Catholic schools make, giving thanks and offering our 

prayers for all those who diligently nurture this precious gift.  

For more information about Catholic Education Week or to find 

your local school board, visit goodnewsforall.ca or the 

Archdiocese of Toronto online at: www.archtoronto.org 

http://www.archtoronto.org/
http://www.archtoronto.org/


 

 

MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE 

ROKU SZKOLNEGO 
Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im. C. K. 

Norwida w Oshawie informuje, że msza św. 

dziękczynna z okazji zakończenia roku szkolnego, 

odbędzie się dzisiaj, 4 maja o godzinie 12:30,  a sama uroczystość 

zakończenia roku szkolnego wraz z pożegnaniem absolwentów, 

będzie miała miejsce w hali weterańskiej przy 1551 Stevenson Rd. 

N. w Oshawie, we wtorek 6 maja o godzinie 7:00 wieczorem.  

Wszystkich uczniów z rodzinami oraz przyjaciół szkoły, serdecznie 

zapraszamy. 
 

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII 

ŚWIĘTĘJ W NASZYM 

KOŚCIELE 
Tegoroczna „Uroczystość I Komunii 

Świętej” dzieci polsko-języcznych 

odbędzie się w niedzielę 18 maja podczas 

Mszy św. o godz.  12:30. To wielki dzień 

w życiu każdego chrześcijanina. Pierwszy 

świadomie przyjęty sakrament święty. 

Przypominamy, że kolejna próba odbędzie się w najbliższy 

poniedziałek 5 maja o godz. 5pm.  Następne próby odbędą się: w 

poniedziałek -  12 maja o godz. 5pm & w sobotę - 17 maja o 

godz. 10am.   
 

 LEKCJE RELIGII 
Informujemy rodziców i dzieci, że w poniedziałek 5 maja, nie 

będzie lekcji religii. Oficjalne wręczenie świadectw odbędzie się 

12 maja, podczas lekcji religii w szkole. Msza dziękczynna na 

zakończenie roku szkolnego odbędzie się 31 maja o 9:30am. 

Zapraszamy.  
 

KONCERT Z OKAZJI DNIA 

MATKI 
Zespół Pieśni i Tańca „ T A T R Y”  

zaprasza wszystkich serdecznie na 

koncert z okazji „Dnia Matki”, który 

odbędzie się w sobotę 10 maja 2014 

po Mszy św. wieczornej o godz. 6pm 

w Sali Parafialnej Kościoła Św. 

Jadwigi.  Serwowana będzie kawa i    

                 ciasta domowego wypieku. Zapraszamy. Zarząd Zespołu. 
 

 DZIEŃ DZIECKA 
Dnia 8 czerwca przy hali Weteranów organizujemy po raz drugi 

Festyn Parafialny w połączeniu okazji Dnia Dziecka.                 

W programie przewidzianych jest wiele atrakcji dla dzieci i 

młodzieży, tj: Jumping Castle, gry i zabawy, konkursy, loteria 

fantowa, kiełbasa z Barbecue, kawa, herbata, ciasto, wata 

cukrowa, itp. Przygrywać będzie nam zespół muzyczny. 

Rozpoczęcie o godzinie 12.30. Osoby chętne włączyć się w 

organizację festynu zapraszam na spotkanie organizacyjne, które 

odbędzie się w czwartek o godzinie 5:30 na plebanii. Ks. Krzysztof 
 

OBÓZ DLA DZIECI Z ZESPOŁU I MINISTRANTÓW! 
W dniach od 27 czerwca do 1 lipca organizujemy wyjazd dla dzieci 

z zespołu dziecięcego i najmłodszych ministrantów na Kaszuby. 

Baza noclegowa w stanicy harcerskiej. Zainteresowanych prosimy o 

kontakt z Ks. Krzysztofem        289-685-3104.   

 
 

 

 

 
Zadośćuczynienie za zabójstwa dzieci poczętych 

Wszechmogący, wieczny Boże, Dawco Życia. Bądź uwielbiony 

za dar każdego życia ludzkiego. Umacniaj ojców i matki oraz 

całe rodziny w radości przyjmowanego daru życia. Umacniaj w 

nadziei wszystkich zatroskanych o życie i walczących w obronie 

życia. Przyjmij nasze przebłaganie za każdy grzech przeciwko 

życiu oraz za brak miłości do życia. Za grzechy nasze racz nas 

nie karać według Twojej sprawiedliwości, lecz okaż nam 

przebaczenie według ogromu miłosierdzia Twego.               

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
 

 

MINISTRY OF CONSOLATION TRAINING 
Office of Formation for Discipleship is offering the Ministry of 

Consolation Training for those who are ministering to the 

bereaved in a parish setting.  New and experienced parish 

bereavement volunteers/ministers are welcome to attend. This 

training will be held at St. Francis de Sales Parish, Ajax on 

Saturdays, June 7, 14 & 21, 2014 – 10:00am to 3:30pm. For 

further information and registration forms please visit: 

http://www.archtoronto.org/discipleship/formation_winter2014.h

tml or call (416) 721-3741. 
 

 

5TH ANNUAL  
HEART TO HEART RUN / WALK 
FOR CATHOLIC FAMILY SERVICES 
OF DURHAM 

 

Saturday, June 21, 2014 
(Registration Table Opens at 8:30 a.m.) 
Heber Down Conservation Area500 Lyndebrook Road, Whitby 

 

Start times: 
10K Run – begins at 9a.m. 

5K Run – begins at 9:30 a.m. 
5K Walk – begins at 9:45 a.m. 

 

Charity BBQ and family friendly entertainment to follow! 
To register online, please go to www.events.runningroom.com  
RACE ID # 10282 

 

For more information or pledge forms, please go to 
www.cfsdurham.com or contact the Oshawa office at  905-725-
3513 ext. 121 
Registration Fee:  $35.00 (Registration fee will be waived if you’ve raised 

over $35 in pledges) CFSD Charitable Registration # BN 106880057 RR0001 
 

 

“BECOMING GOSPEL WOMEN TODAY” 
A weekend of prayer and contemplation 

Single women are invited to a retreat weekend on Lake 
Simcoe, in Orillia 

May 23 - 25, 2014 

Given by a team of Sisters of St Joseph 

Registration deadline: April 23, 2014 

For information and registration: 
Contact Sister Rosemary Fry, CSJ 
rfry@csj-to.ca or 416-285-4166 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

https://www.google.ca/url?q=http://www.runningroom.com/appsupport&sa=U&ei=Fq9FU8GBJ8nayAHayoHYAw&ved=0CCMQ9QEwAQ&sig2=-eYB5JG_Jq1P_9_aC3q42g&usg=AFQjCNEt01owBEnLRhgkYcsv6e1n3p4Lkg
http://www.archtoronto.org/discipleship/formation_winter2014.html
http://www.archtoronto.org/discipleship/formation_winter2014.html
http://www.events.runningroom.com/
mailto:rfry@csj-to.ca
tel:416-285-4166


 

 

Renovation Fund          ~Bóg zapłać / God bless you~ 
 

Wpłyneło/Collected                                                          $900.00 

Obecnie na koncie/ present balance                                $9,097.01 

 
 

Kolekta z niedzieli 

/ Sunday offering 

Kwiecień/ April 27 , 2014 

#kopert/ envelopes 344 

Ofiary/ collections    $3,343.00           Loose $249.16  

Easter $40 00 ShareLife   $25.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" czyjeś chwalicie , swego nie znacie ,  
sami nie wiecie co posiadacie " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 
 

BAPTISM 
Parents and Godparents are required to participate in a baptismal 

preparation program. Please contact the priest at least one month 

in advance. At least one parent should be an active member of 

this parish. 

SAKRAMENT CHRZTU  
Chrzest dziecka prosimy zgłosić miesiąc wcześniej. Rodziców i 

rodziców chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przed 

chrztem. Rodzice powinni być członkami wspólnoty parafialnej. 

MARRIAGE 
Couples are required to make arrangements with the priest one 

year prior to the desired date of marriage. Participation in a 

marriage preparation program is obligatory.  

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA 
Pary narzeczeńskie proszone są o skontaktowanie się z księdzem 

rok przed planowaną datą ślubu. Obowiązkowe jest uczestnictwo 

w kursach przed małżeńskich 

RECONCILIATION 
The Sacrament of Penance (Confession) is offered on Saturday 

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

SAKRAMENT  POJEDNANIA 
Do Sakramentu Pojednania – Spowiedzi św. – można przystąpić 

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

PASTORAL  CARE  OF  THE  SICK 
Please notify the Parish Office if any member of your family is 

in the hospital or seriously ill at home. We regularly visit the 

homebound every First Friday of the month. 
DUSZPASTERSTWO  CHORYCH 
Prosimy poinformować duszpasterzy o pobycie kogoś z rodziny 

w szpitalu lub ciężko chorym w domu. W każdy Pierwszy Piątek 

Miesiąca odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych parafian 

w domach. 

A man wakes up after sleeping under an advertised blanket, on an advertised mattress, pulls off advertised pajamas, 
bathes in an advertised shower, shaves with an advertised razor, brushes his teeth with advertised toothpaste, washes 
with advertised soap, puts on advertised clothes, drinks a cup of advertised coffee, drives to work in an advertised car, 

and then, refuses to advertise, believing it doesn't pay. Later when business is poor, he advertises it for sale. Why is it? 

 

 

FINANSE  W  NASZEJ PARAFII 

 

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

 

 

 
ANNA ARMATA – BComm. CA 
BIEGŁA KSIĘGOWA 
15 lat doświadczenia w Kanadzie 
 
• Sprawdzanie ksiąg rachunkowych 

• Całoroczna księgowość - korporacje, spółki i osoby fizyczne 

• Sprawozdania finansowe 

• Rozliczenia podatkowe – korporacje, spółki, indywidualne 

• Rozliczenia HST, WSIB, i EHT 

• Odwołania i negocjacje z Kanada Revenue Agency 

• Rozliczenia podatkowe dla osob zmarlych 

•"Pierwsza konsultacja gratis" 
 
PHONE:   905-239-9973 
EMAIL:     aarmata-ca@rogers.com 

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


 

 

 

 

MAREK   PTASZNIK  RMT 
Masaże terapeutyczne i relaksujące;  łaźnia woskowa; rajstopy i 

podkolanówki lecznicze. 

Koszty pokrywane przez większość planów ubezpieczeniowych. 

Tel. 905 – 576 – 0494   
 

 

PLEASE 

PATRONIZE OUR 

ADVERTISERS! 

 

 

For advertising space  

call 

Tel. 905-576-0434 

 

BARBARA’S SERVICES 
869 Capri Court, Oshawa, ON 

Barbara Rzeźniczek 

tel. 905-435-0600 
Autoryzowany z  wieloletnim 

doświadczeniem dealer 

PIAST TRAVEL 

 

TEDEUSZ RECZULSKI  BA., LL.B.______ 

Adwokat – Notariusz 

Tel: 905-571-3214 Fax: 905-571-3832 
78 Centre St. N.     Oshawa, On.    L1G 1B3 

 

Usługi w zakresie instalacji 
podłóg drewnianych  i 
schodów 

Zygmunt Kalisz 
905-809-0189 

  905-240-3668 

 

Niech Pan Bóg Błogosławi 
Waszym Rodzinom 

 

 
Funeral Home Services Inc. 

 

Your Partners in  

CelebratingLife 
 

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

905-440-3595 
 

www.destefanofuneralhomes.ca 

 

                INCOME  TAX                

                   SERVICES 
 

         Alicja Slowakiewicz 

22 Arnold Johnston St. 

Courtice, ON  L1E 0C6 

Phone: 905-240-6388 

 

MALOWANIE MIESZKAŃ 
(House Painting) 

INSTALACJA PODŁÓG 
drewnianych & laminatowych 

(Handyman) 

Janusz 905-743-6257 
 

 
We invite all businesses, to place 
their long-term advertisements in 

our parish bulletin. 

 

 
 

 

 

Czytaj Prasę Katolicką 

 

WYNAJĘCIE 
SALIPARAFIALNEJ  

Na Wiele Okazji & 

Uroczystości Rodzinnych. 

Maryla:905–576–6258  

Lila: 905 – 571 – 5239 

 

 
 
 

 

Katolickie Cmentarze 

Archidiecezji Toronto 
 

 

 

 

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.   

 
 

 
 

Miejsce na Twoją reklamę!! 
 

 
 

Wiara plus nadzieja to furtka dla możliwości.  
Miejsce na Twoją reklamę!! 

 

 

JÓZEF  FRAS 
UPHOLSTERY AND DECOR 

* Over 30 years experience 

* Competitive prices 

* Custom upholstering & Decorating 

* Variety of fabrics to choose from 

Free Estimates  905– 623 – 4079 

 

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 

ACTIVE  MOVING  SYSTEM 
PRZEPROWADZKI 

* HOUSES * APARTMENTS * 

* OFFICES * PIANOS *  STORAGE, PACKING 

& BOXES AVAILABLE 
FREE ESTIMATES 

905 – 436 – 7795 

http://www.zpwk-gr21.ca/


 

 

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 
 

743 Graystone Court 

Oshawa, ON 
T: 905 – 721 – 9625 

C: 905 – 914 – 0551 

 

Zw. Harcerstwa Polskiego 

Oshawa 

 
Zbiórki dzieci od 4 lat wzwyż 

289-385-0230 
www.zhposhawa.com 

 

 

M.H. ACCOUNTING & 

TAX  SERVICES  INC. 

 

Rozliczenia podatkowe dla osób 

prywatnych, self-employed i 

businessow (sole proprietorships i 

korporacji). 

Pełnyzakresusługksięgowych, payroll, 

HST i WSIB. 
 

MARIA H. GORSKI 

905-435-0771 
8 Inglis Ave. Courtice, ON  

www.mhaccounting.com 

 

"A Woman's Heart Should Be So Lost In Christ, 

That A Man Must Seek Him In Order To Find Her"  

Scarborough, On. 
Bilety lotnicze, wczasy, 

ubezpieczenia, tłumaczenia, 
paczki, przekazy, tax. 

TEL:   416-439-7132 
 
 

RENATA LEONOWICZ 

Sales Representative 

Dom: 905 – 720 – 2331 

Praca:  905 – 728 – 1600 

KUPNO   I   SPRZEDAŻ   DOMÓW 

 

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 

 
 

“Ladies, a man without God 
is a man you can live 

without.” 
 
Miejsce na Twoją reklamę!! 

 

 

ROMAN  MECHANICAL  INC. 
HEATING & AIR CONDITIONING 

Sales, Installation, Service 
FREE ESTIMATES: Call Roman Siciak 

H(905) -721-8430 

    Cell (905) – 767-3102 
 

 

Remember 

let our advertisers know you saw  

their ad here 
 

 
 

Miejsce na Twoją reklamę!! 
 
 
 

 

 

Johanna Nichola 

Photography  

 

~Weddings & Portraits~ 

www.johannanichola.com 

905.240.5611  

 

Music Lessons 
 

Violin – Piano – Theory 
Specializing in Children’s Education 

 

 

Svetlana Jermakowicz 

905 – 728 - 4156 

 

Christopher’s  

Delicatessen 
 

73 Ontario St.  
 

Tel. 905 – 579 – 4369 
Zapraszamy 7 dni w tygodniu 

 

 

Fotheringham Bookkeeping/ 

Accounting & Income Tax Services 

Maria Fotheringham 

Phone: 905-728-8147 
161 Oshawa Blvd. N. 

Oshawa, ON L1G 5S6.  

Mówimy po polsku 

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 
 

 

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 

Dorothy Kruszynski 
Infinity Realty Inc.     Sales Representative 

BROKERAGE          Bus: 905 – 579 – 7339     

                                           Cell: 289 – 404 – 0184  
 

KUPNO  I  SPRZEDAŻ   NIERUCHOMOŚCI 

 

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: 
Ponedziałek – Środa:  11-8 
Czwartek - Piątek: 11-8                   
(Mariola – mówię po polsku) 

Sobota: 10-6  Niedziela 12-5 

 

 

 
905-434-3602 

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

www.oshawahearing.ca 

 

 

 

DUNDAS MOTORS 
General Repairs, Automatic, 

Transmission, Tune-ups, Brake repairs 

Chuck Beaulieu – Licensed Mechanic 

  możliwość mówienia po polsku 

110 Verdun Rd. Oshawa 

        905 – 725 – 9763 
 

SUPPORT  THOSE   WHO  SUPPORT   US  –  POPIERAJMY   FIRMY  SPONSORUJĄCE   NASZ BIULETYN

http://www.zhposhawa.com/
http://www.mhaccounting.com/
http://www.johannanichola.com/
mailto:mirandachircop@hotmail.com
mailto:angelicasflowers@hotmail.com
tel:905-434-3602
http://www.oshawahearing.ca/


 


