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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 

Wrzesień / September 8:00A.M. – Polish           
 

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – John/ Jana 3, 13-17 

 

 

 

Jesus turned the Cross, an 
instrument of cruelty and shame, 
into a symbol of God’s love and 
glory. As He hung on that Cross, He 
transformed the world. He 
transformed history.……………………... 
 
Our only response to this wonderful 
gift is prayer, obedience, and our 
feeble attempts to respond to His 

love by loving one another in His name.  We are called to 
focus our gaze on Jesus, on Christ crucified, and on the 
glory of His Resurrection. Let us never be dulled to the 
power and promise of the Cross, and willingly share its 
sign with the world: In the name of the Father, and of the 
Son, and of the Holy Spirit. Amen. 
 

 

 

 
Bóg nasz jest Bogiem miłosierdzia, Bogiem przebaczenia i dlatego 

przychodzimy do Niego, aby się odnowić, odmienić, przemienić, 

nawrócić. Chcemy nie tylko odnowić naszą przyjaźń z Chrystusem, ale 

również z drugim człowiekiem, którego obraziliśmy, skaleczyliśmy, 

zraniliśmy. Chcemy także poprzez spotkanie z przebaczającym Bogiem 

sami nauczyć się przebaczać tym, którzy nam zadali ból, krzywdę, a 

teraz świadomie lub nieświadomie zapominają o tym i nie chcą 

naprawić popełnionego zła. Przychodząc do Boga również za nich 

musimy prosić, aby zrozumieli swój błąd, a my, abyśmy im 

przebaczyli, tak jak Bóg przebacza nam, ilekroć grzeszymy i 

odwracamy się od Niego. I nie tylko siedem razy, ale siedemdziesiąt 

siedem razy, czyli zawsze, nie tylko od święta, nie tylko przy okazji 

Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, ale zawsze, ilekroć ktoś 

skrzywdzi nas i będzie próbował podważać prawdę, że jesteśmy 

dziećmi jednego Boga i mamy godność dziecka Bożego. 

Niech nam starczy odwagi, aby od Boga, który jest pełen miłosierdzia i 

zawsze gotowy do przebaczenia, uczyć się postawy miłosiernej 

miłości. Niech mocą dla nas będzie sam Jezus Chrystus, który daje się 

nam bez ograniczeń w Najświętszym Sakramencie ołtarza, w Komunii 

świętej. Niech przemieniające działanie tego sakramentu uzdalnia nas, 

abyśmy żyli nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla Pana i dla 

drugiego człowieka. Niech nasze życie będzie nieustannym psalmem 

pochwalnym, pieśnią dziękczynną, poprzez którą będziemy powtarzali 

za psalmistą, że Pan jest łaskawy, pełen 

miłosierdzia.                                                           Ks. Marcin Kołodziej 

 

 

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. 
 

 

 

 

411 Olive Avenue 

Oshawa, Ontario LIH 2P9 

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

DUSZPASTERSTWO  PROWADZĄ 

KSIĘŻA  CHRYSTUSOWCY 

Fr. Stanisław Rakiej SChr.  Pastor 

Fr. Krzysztof Janicki SChr. Assistant 
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SEPTEMBER/ WRZESIEŃ 13, SATURDAY – SOBOTA            ~Św. Jana Chryzostoma - Biskupa~      

5:00PM        † Władysław Moskalewicz  (8 rocz. śm.) – Żona i dzieci 
 

SEPTEMBER/ WRZESIEŃ 14, SUNDAY –  NIEDZIELA           ~Podwyższenie Krzyża Świętego~ 

8:00AM       † Weronika Czerniawski – Córka  z rodziną      Mission Appeal Sunday 

9:30AM       ††  Jan, Andrzej and Holly Pietowski & Zofia and Mieczysław Walasek as well as all deceased family members – Family 

11:00AM     O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla całej Rodziny 

12:30PM      Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Rodzicielki i asystencję Ducha Św. w podejmowanych  

                     wyborach życiowych dla Rafała z okazji urodzin  – Dziadkowie 
 

September/ Wrzesień 15, Monday – Poniedziałek        ~Najświętszej Maryi Panny Bolesnej~  
8:00AM       †† Za Rodziców  i rodzeństwo – Daniela Kołodziejczak                                                     

8:00AM       Wolna intencja 

 

September/ Wrzesień 16, Tuesday – Wtorek     ~Św. Męczenników Korneliusza, Papieża & Cypriana, Biskupa~ 

8:00AM       † Edmund Krasiński – Żona z rodziną 

8:00AM       Za Parafian   

9:30AM       St. Hedwig’s School Holy Mass (Eng.) 
 

September/ Wrzesień 17, Wednesday – Środa                
8:00AM       O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Rodzicielki i potrzebne łaski dla Lucyny – Mąż z dziecmi 

8:00AM       † Irena LoMagno – L. Szemiot 
 

September/ Wrzesień 18, Thursday – Czwartek                                            ~Św. Stanisława Kostki~ 
8:00AM       O wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza z okazji imienin 

8:00AM       Wolna intencja 
 

September/ Wrzesień 19, Friday – Piątek              
8:00AM       † Irena LoMagno – E.&M. Stec 

8:00AM       Wolna intencja 
 

SEPTEMBER/ WRZESIEŃ 20, SATURDAY – SOBOTA            ~Św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon,  

8:00AM        ††  Kazimiera i Tadeusz Gądek – Syn z rodzimą                          Pawła Chong Hasang &  Towarzyszy~ 

5:00PM        † Ryszard Kilian (8 rocz. śm.) – Żona z rodziną 
 

SEPTEMBER/ WRZESIEŃ 21, SUNDAY –  NIEDZIELA         
8:00AM       Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Carrie i Romana Balwinczak z okazji rocznicy ślubu 

9:30AM       † David John Roy (5 anniv. of death) – Wife with family 

11:00AM     † Kazimiera Czajowska (3 rocz. śm.)  – Rodzina Czajowski 

12:30PM      Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Heleny i Józefa Puzio z okazji rocznicy ślubu 
 
 

 
 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

21 WRZEŚNIA / 21st OF SEPTEMBER 2014 
 

5:00PM        E. Gajer, M. Zakrzewska 

8:00AM        D. Ziarno, N. Wojdyło 

9:30AM        H. St. Louis, D. McLaren, E. McLaren 
11:00AM      A. Dobrucki, A. Kryńska, J. Barański,   

                      A. Dobrucki 

12:30PM      S. Mąka, A. Gardzińska, M. Świrski,  

 
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 

Matko Bolesna pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym 

odkrywać w cierpieniu głęboki sens.Spraw, aby wielkie nasze 

cierpienia zalewające świat, nie zostały zaprzepaszczone w 

buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w 

zjednoczeniu z Chrystusem.Uproś, aby cierpienia chrześcijan 

stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i 

przyczyniały się do jego zbawienia.Królowo Męczenników, 

wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli powtarzać 

za Jezusem "Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten 

kielich, niech się stanie wola Twoja". Amen. 
 

 

 

 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom, Składamy 

Najserdeczniejsze Życzenia – Przede Wszystkim 

Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii,  

Św. Jadwigę 

 

 

IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA 

18 wrzesnia jest dniem imienin naszego  
Ks. Proboszcza Stanisława.  Z tej okazji składamy  

Ks. Proboszczowi  najserdeczniejsze życzenia, Bożego 
błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i światła Ducha Świetego 

na dalsze lata posługi kapłańskiej.  Szczęść Boże! 
 

FR. STANISLAW’S NAME  DAY  

September 18th is our Pastor’s name day.  On this occasion we 
offer Fr. Stanislaw the best wishes.  God’s blessings, Holy 

Mother’s care and many graces in his priestly life.  God bless!  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NIEDZIELA APELU 

MISYJNEGO 14 

WRZEŚNIA 
Tego weekendu, przypada  

Niedziela Apelu Misyjnego 

w naszej parafii.  Specjalny 

gość ks. Raju Pilla wygłosi kazanie o trudach swojej pracy 

duchownej w odległych stronach Indii. Przyłączmy się do tej 

pięknej misji w modliwie i wsparciu także finansowym.  Celem 

programu Misyjnego jest zebranie funduszu na zakup jedzenia i 

lekarstw dla najuboższych  oraz rozszerzenie edukacji misyjnej 

na świecie.  Z góry Bóg zapłać za wszelką Waszą pomoc . 

 

MISSION APPEAL SUNDAY – 14TH OF 

SEPTEMBER 
This weekend, we are honoured to host in our parish Most Rev. 

Raju Pilla from India; who will inform us of the current needs 

and hardship of missionary work in his country.  Rev. Pilla, will 

also appeal to us for spiritual and financial help.  The goal of the 

Mission Co-operative Program is to provide food and medical 

care to the poor and education of Missionaries.  God bless you 

for all of your support. 

 

 

 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA 
WRZESIEŃ 
 

Wrzesień   

Intencja ogólna:  

Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo 

otaczani byli miłością i pomocą, których 

potrzebują, by godnie żyć.  

Intencja misyjna:  
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni 

Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim 

i cierpiącym. 

 

 

 

ZEBRANIE 

TOWARZYSTWA 

RÓŻAŃCA ŚW. 
Zapraszamy wszystkie……….. 

członkinie na pierwsze 

powakacyjne zebranie, które 

odbędzie się 21 września o 

godz. 1:30pm w sali parafialnej, 

przy kawie i ciastku.                 

                                 Zapraszamy            

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ 

BOLESNEJ 
14 września w Kościele obchodzone 

jest święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego, a 15 września ukazywana 

jest Matka Boża Bolesna i Królowa 

Męczenników; święto było również 

zwane przed reformą kalendarza 

liturgicznego świętem Siedmiu Boleści 

Najświętszej Maryi Panny. Maryja nie 

była tylko biernym świadkiem cierpień 

Pana Jezusa, ale miała w nich 

najpełniejszy udział. Maryja cierpiała 

jak nikt na ziemi z ludzi. Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, 

że Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego. 

Jedną z najtrudniejszych do zrozumienia jest tajemnica 

cierpienia. Cierpią dobrzy i źli, starzy i młodzi, bogaci i biedni, 

cierpią wszyscy we wszystkich epokach i krajach. I każdy ma 

chwile w życiu, gdy pod naporem cierpienia pyta: Dlaczego 

właśnie ja? Z Chrystusem prosi o oddalenie kielicha, ale nie 

zawsze dodaje jak On: Nie moja, ale Twoja wola niech się 

stanie. 

Papież Benedykt XVI, kilka lat temu powiedział, że w tym dniu 

powracają na pamięć słowa ukrzyżowanego Pana:  

„Niewiasto, oto syn Twój', 'Oto Matka twoja”. 

Chrystus sam zawierza swojej Matce Jana, a wraz z nim 

wszystkie pokolenia uczniów. Zaprośmy Ją do domu naszej 

codzienności, aby Jej opieka i wstawiennictwo były dla nas 

wsparciem w czasie pomyślnym i w dniach cierpienia. 
 

 

Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas 

trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, 

jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą 

wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali 

cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym 

Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa 

Bożego. 
 

 

THE FEAST OF OUR LADY OF SEVEN SORROWS 

IS ON SEPTEMBER 15. 

The title, “Our Lady of Sorrows,” given to our Blessed Mother 

focuses on her intense suffering and grief during the passion and 

death of our Lord.   

Consecration to Our Lady of Sorrows 

Most holy Virgin and Queen of Martyrs, Mary, would that I 

could be in Heaven, there to contemplate the honors rendered to 

thee by the Most Holy Trinity and by the whole Heavenly Court! 

But since I am still a pilgrim in this vale of tears, receive from 

me, thy unworthy servant and a poor sinner, the most sincere 

homage and the most perfect act of vassalage a human creature 

can offer thee. In thy Immaculate Heart, pierced with so many 

swords of sorrow, I place today my poor soul forever; receive me 

as a partaker in thy dolors, and never suffer that I should depart 

from that Cross on which thy only begotten Son expired for me. 

With thee, O Mary, I will endure all the sufferings, 

contradictions, infirmities, with which it will please thy Divine 

Son to visit me in this life. All of them I offer to thee, in memory  

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 

of the Dolors which thou didst suffer during thy life, that every 

thought of my mind, every beating of my heart may 

henceforward be an act of compassion to thy Sorrows, and of 

complacency for the glory thou now enjoyest in Heaven. Since 

then, O Dear Mother, I now compassionate thy Dolors, and 

rejoice in seeing thee glorified, do thou also have compassion on 

me, and reconcile me to thy Son Jesus, that I may become thy 

true and loyal son (daughter); come on my last day and assist me 

in my last agony, even as thou wert present at the Agony of thy 

Divine Son Jesus, that from this painful exile I may go to 

Heaven, there to be made partaker of thy glory. Amen. 

 

LEKCJE RELIGII 
Lekcje religii rozpoczną się od 20 września po szkole polskiej 

w salach parafialnych i w Betanii.  Katecheci będą odbierać 

dzieci ze szkoły na lekcje religii.  Lekcje kończyć się będą o 

godzinie 12:55P.M. 
 

PRÓBY ZESPOŁU DZIECIĘCEGO 
Próby zespołu dziecięcego odbywać się będą w każdą sobotę o 

godzinie 8:30A.M. przed szkołą polską.  Pierwsza próba w 

sobotę 20 września.  Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do 

radosnego wychwalania Pana Boga w śpiewie. 
 

PIŁKA NOŻNA 
Zapraszamy młodzież, ministrantów, chłopców do wzięcia 

udziału w jesiennej piłce nożnej, która odbywać się będzie w 

niedzielę o godzinie 17:30 na boisku przy Weteranach. 
 

ZBIÓRKA MINISTRANTÓW 
Pierwsza powakacyjna zbiórka dla ministrantów wraz z 

rodzicami odbędzie się 20 września o godzinie 13:00 po 

lekcjach religii w dużej sali pod kościołem.  Bardzo proszę 

wszystkich o obecność.  
 

CHÓR PARAFIALNY 
Uprzejmie informujemy, że w każdą środę tygodnia od godz. 

7pm. mają miejsce próby Chóru w salce parafialnej.  Nowi 

Chórzyści mile widziani, głosy męskie szczególnie 

Zapraszamy! 
 

ZEBRANIE PANÓW & PAŃ WETERANEK 
Stowarzyszenie Weteranów Armii Krajowej, zawiadamia 

członków, że pierwsze powakacyjne zebrania odbęda się: 

Zebranie Zarządu:         Sobota 20 września o godz. 2P.M. 

Zebranie Ogólne:           Niedziela 21 września o godz. 2P.M. 

 

Zebranie Pań przy weteranach będzie miało miejsce w tym 

samym czasie.                      Serdecznie wszystkich zapraszamy. 
 

 

POTRZEBNA NIANIA OD ZARAZ 
Zatrudnimy odpowiedzialną opiekunkę do blizniąt 

półtororocznych w Ajax.  Tel: 905-839-4605 
 

POKÓJ DO WYNAJĘCIA 
Po szczegóły proszę dzwonić pod 905-436-0230 

 
 

 
 

 

      

 

POLSKI FESTIWAL NA RONCESVALLES 

13‐14 WRZEŚNIA, 2014. 
Starsze Grupy Taneczne Tatry, serdecznie zapraszają wszystkich 

Parafian na Polski Festival, a przedewszystkim na Ich występ, 

który odbędzie się w niedzielę, 14 września o godz. 3:30 -5:00 

pm. na głownej scenie na ulicy Wright Ave. & Roncesvalles 

Ave.  Festiwal świętuje osiągnięcia polskiej kultury, kuchni, 

muzyki i artystów.  Zapowiada się świetna zabawa. 

Zapraszamy!!!                     

 

ZAPISY DO SZKOŁY ŚREDNIEJ JĘZYKA & 

KULTURY POLSKIEJ 
Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im. C. 

K. Norwida w Oshawie, informuje, że rejestracja 

do szkoły odbywa się drogą internetową. 

Wszelkich informacji należy szukać na stronie: 

www.dce.ca  (International Languages → Credit 

Programs for Adults & Secondary School Students— 

Registration Instructions).  

Rejestracji można też dokonać telefonicznie: 905-436-3211 lub 

osobiście w biurze Durham Continuing Education przy 120 

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

godzinach: 8:30 rano do 3:30 po południu lub 16 i 18 września w 

godzinach: 8:30 rano do 7:00 wieczorem. 

Prosimy serdecznie o jak najszybsze dokonywanie rejestracji. 

Lekcje odbywać się będą w E.A. Lovell przy 120 Centre Street 

S. w godz. 6:00 – 9:15 wieczorem we wtorki lub czwartki 

(wtorki – grupy zaawansowane, czwartki – grupa podstawowa i 

średnio zaawansowana; dorośli). Pierwsze zajęcia odbędą się 

odpowiednio: 23 września i 25 września.  

Po dodatkowe informacje proszę dzwonić do Pani Ewy 

Kasperskirj 905-571-2703  
 

 

ZAPISY DO SZKOŁY ŚREDNIEJ JĘZYKA & 

KULTURY POLSKIEJ -- KLASA CZWARTKOWA 

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

Oshawie -- Klasa Czwartkowa, informuje, że rejestracja do 

szkoły już się rozpoczęła. Można jej dokonywać drogą 

internetową: www.krystynaswirska.ca & www.dce.ca, 

telefonicznie: 905-436-3211 lub osobiście: 120 Centre Street S., 

Oshawa. Biuro DCE czynne jest w godzinach: 8:30-

15:30(3:30pm) od poniedziałku do piątku, a rozszerzone godziny 

urzędowania mieć będą miejsce 16 i 18 września w godzinach: 

8:30 - 19:00 (7:00pm).  Pierwsze lekcje w szkole: 25 września - 

czwartek, grupa zaawansowana, średnio zaawansowana, 

młodzież potrzebująca kredytu i dorosli. Lekcje odbywają się w 

E.A. Lovell przy 120 Centre Sreet S. w godzinach 

18:00(6:00pm) -- 21:15 (9:15pm) w czwartki. Pierwsze 

pietro. ZAPRASZAMY!!!!!  Krystyna Świrska, nauczyciel 

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

 

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO 
Dear Prospective Student of the Polish Language, 

I would like to share with you some thoughts about learning 

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

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

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

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

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

But we must not forget Polish, the language which is the key to 

our past and which binds us to our ancestors. To speak two or 

more languages is truly a treasure, the benefits of which manifest  

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

http://www.dce.ca/
http://www.krystyna/
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themselves every day. I have been fortunate to teach the Polish 

language to Anglo-Canadians at the basic and advanced levels. 

Even though I have been doing this for many years, I always 

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

remain open to new experiences and new perspectives. I would 

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

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

this beautiful and rich language. It is another new school year 

and I am inviting everyone to polish school. Please come and 

discover for yourself the language and culture of the Polish 

people. 
 

 
 

Have you heard the word?  

Branches Catholic Ministries will be hosting a fall conference on 

September 27-28, 2014 at the Scotiabank Convention Centre in 

Niagara Falls, Canada. Regenerate(d) 2014 will feature dynamic 

talks from renowned Catholic speakers including Jeff Cavins, 

Michael Coren, Matthew Leonard, Fr. Mitch Pacwa, and Ken 

Yasinski as well as musical performances by Marian Grace and the 

Glory Collective. The conference will begin with an address by 

Most Rev. Gerard Bergie, Bishop of St. Catharines and this year’s 

main celebrant and homilist. 

Come. Live the story. 

Everyone, in every age, has the opportunity to live the story…His 

story. All those who have been baptized, from the first to the last, 

enter the story with a special role to play at their own appointed 

time. It is the story that God has prepared beforehand for each of us. 

The only one that will bring joy and purpose to our lives. The 

question is…are we living the story? If not, what story are we 

living? 

You can view the promo video on You Tube under Regenerated 

2014.  To purchase  Early Bird tickets or for more information 

regarding group discounts and accommodations visit online at 

www.go2branches.com, call Branches Catholic Ministers at 905-

685-7000 or email info@go2branches.com.  Profits from this 

event will be used to support the mission of Branches …  

Brochures are available on the table by the main entrance to the 

church. 
 

STELLA MARIS 
We invite you, your family and friends to Stella Maris, a Catholic 

environment for faith, fun and fellowship.  We are located 45 

minutes north of Toronto, within 10 minutes of Newmarket.  With 

over 1000’ of waterfront on the picturesque West Holland River, we 

offer fishing, canoeing, paddle and peddle boating, a clubhouse 

overlooking the river with a dining and lounge area, field for 

outdoor activities, meals and overnight accommodation in floating 

bunkhouses.  Host your own retreat or social event here or join our 

events.and 

Stella Maris invites you to join our upcoming events in 

September: 
 

Victory over Vice - Sailing Weekend 

Sept 25-27, Friday 5pm - Sunday 3pm 

Enjoy a talk by Allan Smith, an engaging DVD by Fr. Robert 

Barron and discussion, sailing to Lake Simcoe and more  
 

*All events also include: Mass, rosary, fishing, boating, games, meals, 

Test Your Faith, campfire and praise & worship. 

Join us every Friday evening (6-10pm) for fish burgers, campfire, rosary 

and praise & worship for $20 and overnight for $40. 

For more information, schedules, and pictures or to register, visit 

Catholicland.com and follow the “Parish” link. 
 

 

 

 

 

 

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY 

PARAFIALNEJ 
parafii p.w. św. Jadwigi w Oshawa 

Prosimy podać 5 nazwisk kandydatów.  Kandydatem 

(ką) do Rady Parafialnej może być osoba, która 

ukończyła 18 rok życia, należy do naszej parafii i jest 

praktykującym katolikiem / katoliczką – w przypadku 

małżeństwa posiada ślub sakramentalny.  Karty 

wyborcze prosimy oddawać wraz z ofiarami 

niedzielnymi lub przekazywać do biura parafialnego.  

Uprawnionymi do głosowania są parafianie od 18 

roku życia.  Do ważności głosu, wymagane jest 

założenie czytelnego podpisu osoby zgłaszającej 

kandydatów. 

 

LISTA KANDYDATÓW: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

 

Czytelny podpis osoby zgłaszającej kandydatów: 

 

____________________________________ 

 

BY- ELECTION TO THE PARISH 

COUNCIL OF ST. HEDWIG’S PARISH 
Parishioners are asked to submit names of 5 

candidates (above 18 years of age), belonging to our 

parish and are practicing Catholic and married in 

Catholic Church.  Please return this form along with 

your Sunday offering or deliver to the Parish Office.  

Eligible voters must be at least 18 years old.  A 

submission of candidates must be signed clearly by 

the submitting person. 

 

NAMES OF CANDIDATES: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

 

Signed clearly by the submitting person: 

 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.go2branches.com/
mailto:info@go2branches.com
http://atholicland.com/


 

 

 

Renovation Fund                      ~ Bóg zapłać / God bless you~ 
 

Wpłyneło/Collected                                                           $195.00 

Obecnie na koncie/ present balance                               $9.457.92 
 

 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Aug. 31 ,2014 Sept. 7, 2014 

#kopert/ envelopes 246 325 

Ofiary/ collections $2,327.00 $3,702.50 
Ofiary bez kopert /loose $ $85.00 $94.00 

Special Donation $100.00 Ø 

Flowers $20.00 $10.00 

Scarb. Mission Ø $4.00 
 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT FUNDUSZU WIECZYSTEGO 

MILENIUM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  
Zarząd Funduszu Wieczystego Milenium Polski Chrześcijańskiej 

informuje, że w październiku przyznawane są stypendia studenckie, o 

które mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia studiujący na 

wyższych uczelniach kanadyjskich oraz naukowcy kontunuujący naukę 

na studiach podyplomowych.  Składanie podań odbywa się przez 

wypełnienie formularza znajdującego sie na stronie internetowej 

www.millenniumfund.ca 

Temin składania podań mija 15 września 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPTISM 
Parents and Godparents are required to participate in a baptismal 

preparation program. Please contact the priest at least one month 

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

this parish. 

SAKRAMENT CHRZTU  
Chrzest dziecka prosimy zgłosić miesiąc wcześniej. Rodziców i 

rodziców chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przed 

chrztem. Rodzice powinni być członkami wspólnoty parafialnej. 

MARRIAGE 
Couples are required to make arrangements with the priest one 

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

marriage preparation program is obligatory.  

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA 
Pary narzeczeńskie proszone są o skontaktowanie się z księdzem 

rok przed planowaną datą ślubu. Obowiązkowe jest uczestnictwo 

w kursach przedmałżeńskich. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Miesiąca odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych parafian 

w domach. 

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

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

 

 

FINANSE  W  NASZEJ PARAFII 
 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

 

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 

http://www.millenniumfund.ca/
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   
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 

 

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 

 

 
                                                        Rebecca Cardenas, DD Denturist 
                                                        Zuzanna Sokolowski, RDT Registered      
                                                                                           Dental Technician 
 
 
 

Durham Full Denture Services 
245 King St. W #13  Oshawa, On. (King & Park, Teddy’s Restaurant Plaza) 

905-240-8844 
* For all your denture needs                        * No referral necessary 
* Free consultation                                        * Insurance plans accepted  
* Respectful & professional treatment      * Customized care 
* Free parking                                                 * Walk-ins welcome                 
* Evening and weekend appointments 
* English, Polish and Spanish speaking  

Each person matters and their satisfaction is our satisfaction 
 

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

our parish bulletin. 

 

Panie, pozwól mi rozdawać wokół 
słoneczne promienie 

 
 
 

Zw. Harcerstwa Polskiego 

Oshawa 

 
Zbiórki dzieci od 4 lat wzwyż 

289-385-0230 
www.zhposhawa.com 

 

 

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!! 
 

Bóg nigdy nie nałoży na 

Ciebie ciężaru, którego nie 

mógłbyś udźwignąć.  
 

 

Remember 

let our advertisers know you saw  

their ad here 
 

 

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.zhposhawa.com/
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 
 

71 Cherry Blosoom 

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 

businessow (sole proprietorships i 

korporacji). 

Pełny zakres usług księgowych, 

payroll, HST i WSIB. 
 

MARIA H. GORSKI 

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

www.mhaccounting.com 

RENATA LEONOWICZ 
Sales Representative 

Dom: 905 – 720 – 2331 

Praca:  905 – 728 – 1600 

 
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 
FREE ESTIMATES: Call Roman Siciak 

H(905) -721-8430 

    Cell (905) – 767-3102 

 

Dr. Dorota Luczak 
Lekarz dentysta z długoletnią 

praktyką oferuje: 
~ Pełną opiekę dentystyczną dla  
   dorosłych i dzieci 
~ Leczenie kanałowe 
~ Dentystyka kosmetyczna 
~ Terapia laserowa 
~ Korony, mosty i protezy 
~ Nakładki porcelanowe 
~ Zoom- godzinne wybielanie zębów 
~ Radiografia cyfrowa 
~ Dogodne godziny przyjęć 

905-436-6199 
122 Simcoe St. N, Oshawa 
Nowi pacjenci mile widziani 

Music Lessons 
 

Violin – Piano – Theory 
Specializing in Children’s Education 

 

 

Svetlana Jermakowicz 

905 – 728 - 4156 

 

Miranda Chircop 

Bachelor of Music, Bachelor of Education,Music Specialist 

Professional Singer 

Weddings, Funerals and other occasions 

Music Teacher 

Piano, Voice and Theory Lessons 

905.447.9522 mirandachircop@hotmail.com 

Christopher’s  

Delicatessen 
 

73 Ontario St.  
 

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

 
 

 

 
 

MiejscenaTwojąreklamę!! 
 
 
 

 

 

Johanna Nichola 

Photography  

 

~Weddings & Portraits~ 

www.johannanichola.com 

905.240.5611  
 

 

Fotheringham Bookkeeping/ 

Accounting & Income Tax Services 

Maria Fotheringham 

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

Oshawa, ON L1G 5S6.  

Mówimy po polsku 

Dorothy Kruszynski 
Infinity Realty Inc.     Sales Representative 

BROKERAGE          Bus: 905 – 579 – 7339     

                                           Cell: 289 – 404 – 0184  
 

KUPNO  I  SPRZEDAŻ   NIERUCHOMOŚCI 

 

 

DENTYSTA 

Dr. SławomirFratczak 

16 Lloyd St., 
Oshawa, ON l1H 1X3 

Tel. 905-576-5161 
 

KWIACIARNIA 

Angelica’s  Flowers 
Aranżacje z kwiatów świeżych i 

sztucznych 
Wysyłamy kwiaty do Polski 

 (FTD - Wires Servis) 

905-404-2635 
E-mail: angelicasflowers@hotmail.com 

8B-50 Richmond St E. Oshawa LIG-7C7 

 

941 Taunton Rd. E. Oshawa 

Tel: 905-728-3333 
* Dr. Khan zbada Twoje oczy 
* Duży wybór „ Designer” oprawek 
* Soczewki kontaktowe 
* Specjalne ceny dla dzieci  
    i dorosłych (2 za 1) 
* Dodatkowa zniżka $30 (przynieś  
    Biuletyn)       
Respektujemy plany ubezpieczeniowe                      
 

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

Sobota: 10-6  Niedziela 12-5 

 

 

 
905-434-3602 

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


 


