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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 – Matthew/ Mateusza 20, 1-16 

 

This is a difficult lesson for most of us to hear. Jesus is telling 

us just the opposite of what society tells us is the “right way” to 

live our lives. Isn’t it a positive thing to have financial comfort; 

to be successful; to be the pride and joy of the family, the 

company, the community because of all the great things we do? 

What’s so great about some guy who doesn’t have two nickels 

to rub together, and who is always doing things for others even 

when he doesn’t get credit for it? However, being first isn’t 

good enough for God. In fact, he doesn’t care about that.  

He cares about a life lived in faith, not a life filled with 

achievement.  In this story, the landowner represents God’s 

grace. Jesus tells us that we all have an equal share of this grace: 

first, last, or in the middle – everyone gets the same amount.  

It doesn’t matter who you are, or when you started, as long as 

you entered into the race. Once you place your faith in God, just 

as Jesus placed his faith in God, your shares of God’s grace 

equal everyone else’s shares of grace.  

Lord God, your Son came among us to serve and not be 

served, and to give his life for the world. Lead us by his love to 

serve all those to whom the world offers no comfort and little 

help. Through us give hope to the hopeless, love to the 

unloved, peace to the troubled, and rest to the weary; through 

your Son, Jesus Christ our lord. Amen 

 

 

Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi 

ostatnimi 

Tak naprawdę moi drodzy, w tej przypowieści nie chodzi 

o sprawiedliwą zapłatę, lecz o przebywanie w Bożej 

obecności. Na tym polega życie wieczne. Nieustanne 

przebywanie w obecności Boga. Trwanie przy Bogu. 

Nie patrz na innych. Przede wszystkim pytaj się, czego 

Bóg od Ciebie oczekuje. Życie jest zbyt krótkie, a czasu 

nie jesteśmy w stanie cofnąć. Jeśli będziemy obserwować 

innych, to tak naprawdę będziemy próbowali żyć życiem 

innych ludzi. Ani im nie pomożemy, raczej będziemy 

przeszkadzać, i co najważniejsze, nie przeżyjemy swojego 

życia. Ciesz się z tego, co masz, z tego, kim jesteś, z tego, 

co możesz robić. Bogu dziękuj i przebaczaj. 

 

 

 

 

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

5:00PM        † Ryszard Kilian (8 rocz. śm.) – Żona z rodziną                              Pawła Chong Hasang &  Towarzyszy~       

 

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 
 

September/ Wrzesień 22, Monday – Poniedziałek         
8:00AM       † Tadeusz Gruszecki (3 rocz. śm.) – Brat z rodziną                                                     

8:00AM       Wolna intencja 

 

September/ Wrzesień 23, Tuesday – Wtorek                ~Św. Ojca Pio~ 

8:00AM        ††  Maria i Roman Grygorcewicz – J. Adamcewicz 

8:00AM       Za Parafian   
 

September/ Wrzesień 24, Wednesday – Środa                
8:00AM       † Irena LoMagno – J. Adamcewicz 

8:00AM       O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Leny –  Przyjaciele  
 

September/ Wrzesień 25, Thursday – Czwartek         ~Bł. Władysława z Gielniowa~                                    
8:00AM       Wolna intencja 

8:00AM       Wolna intencja 
 

September/ Wrzesień 26, Friday – Piątek              
8:00AM       Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Adeli i Jana Balwinczak  w 50 rocznicę  ślubu 

8:00AM       Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wiktorii z okazji urodzin 
 

SEPTEMBER/ WRZESIEŃ 27, SATURDAY – SOBOTA        ~Św. Wincentego A Paulo~     
8:00AM        Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Adeli i Jana Balwinczak  w 50 rocznicę   

                     ślubu - Towarzystwo Różańca Św. 

5:00PM        † Jolanta Sitarz  (15 rocz. śm.) – Rodzina 
 

SEPTEMBER/ WRZESIEŃ 28, SUNDAY –  NIEDZIELA        NEEDS OF CANADIAN CHURCH COLLECTION 

8:00AM       ††  Za zmarłych rodziców: Janinę i Władysława oraz  zmarłych Braci: Jana i Józefa – Zofia 

9:30AM       For God’s blessing and good health for Maria Banbula– Daughter 

11:00AM     †† Zofia Beker i Stanisław Balicki  – Córka                                                   MASZA Z UDZIAŁEM DZIECI 

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

 
 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

28 WRZEŚNIA / 28th OF SEPTEMBER 2014 
 

5:00PM        E. Gajer 

8:00AM        H. Łakomy, T. Dzięgiel 

9:30AM        J. Rzeszut, H. Ciosk, M. Prazmowski 
11:00AM      K. Jurczyk, M. Rozdeba, M. Słomińska,  

                      K. Jurczyk 

12:30PM      A. Gardzińska, M. Świrski, D. Bagińska 

 

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO 

OJCA PIO 
 

Święty Ojcze Pio, 

naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, 

Ciebie wybrał Bóg, 

abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę  

i cuda Bożej miłości. 

Bądź w niebie naszym patronem, 

a gdy wzywamy Twojego potężnego  

wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, 

uproś nam przebaczenie grzechów, 

łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii 

i radość trwania w Kościele świętym. 

Broń nas przed złym duchem, 

kieruj nasze kroki na drogę pokoju 

i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. 

Amen. 
 

 

 

 

UWAGA: W Księdze Intencji,  jest wolnych kilka intencji 
mszalnych.   Jeśli byłyby ważne sprawy do omodlenia lub 
ważne rocznice, prosimy o kontakt z biurem parafialnym  

 

 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom  

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede 

Wszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. 

Jadwigę 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 WRZEŚNIA 

WSPOMINAMY ŚW. 

OJCA PIO Z 

PIETRELCINY 

Ojciec Pio – Francesco Forgione 

– urodził się w Pietrelcinie (na 

południu Włoch) 25 maja 1887 

roku, w ubogiej i prostej 

rodzinie. Od narodzin był słaby i 

chorowity. W piętnastym roku 

życia zdecydował się poświęcić 

służbie Bożej w zakonie 

kapucynów. Pragnął bardzo być 

kapłanem i naśladować św. 

Franciszka. W 1910 roku, po studiach seminaryjnych, przyjął 

święcenia kapłańskie.  Jako zakonnik odznaczał się wielką 

gorliwością i z oddaniem pełnił posługę pojednania ludzi z 

Bogiem w sakramencie pokuty. Dużo się modlił i równocześnie 

przeżywał tajemnicze cierpienia. Lekarze nie mogli dociec 

przyczyn choroby. W 1918 roku, podczas modlitwy w chórze 

zakonnym, podczas mistycznych przeżyć otrzymał stygmaty – 

znamiona pięciu ran Pana Jezusa. Tajemnicza postać, która mu 

się wówczas ukazała, przeszyła go żelazną włócznią, 

pozostawiając ślady męki na rękach, nogach i w boku. Był 

niezwykłym apostołem modlitwy za grzeszników, ofiarowywał 

za nich swoje cierpienia. Założył Grupy Modlitwy – zrzeszenie 

religijne osób modlących się za Kościół i o nawrócenie 

grzeszników. Umarł w San Giovanni Rotondo 23 września 1968 

roku – w pięćdziesiątą rocznicę stygmatyzacji. Tuż przed 

śmiercią zagoiły się rany stygmatów. 

Ojciec Pio został ogłoszony błogosławionym 2 maja 1999 roku, 

a kanonizowany 16 czerwca 2002 roku. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:00am 

 

MODLITWA DO ŚW. OJCA PIO - JANA PAWŁA II 

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: 

Prosimy, naucz także nas pokory serca, 

abyśmy zostali zaliczeni 

do grona prostaczków z Ewangelii, 

którym Ojciec obiecał objawić 

tajemnice swojego Królestwa. 

Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie 

i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, 

zanim jeszcze Go o to poprosimy. 

Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili 

od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących 

oblicze samego Jezusa. 

Wspieraj nas w godzinie walki i próby, 

a jeśli upadniemy, spraw, 

abyśmy doświadczyli radości 

płynącej z sakramentu pojednania. 

Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie 

do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. 

Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce 

do szczęśliwej Ojczyzny, 

do której również my mamy nadzieję dojść, 

aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, 

Syna i Ducha Świętego. 

 

SAINT PADRE PIO OF PIETRELCINA 
On September 23 we are remembering, Saint Padre Pio of 

Pietrelcina (25 May 1887 – 23 September 1968). Fr. was a 

Capuchin priest from Italy and is venerated as a saint in the 

Catholic Church. He was popularly known as Padre Pio after his 

ordination to the priesthood. He became famous after receiving 

the “Stigmata“. On 16 June 2002, he was canonized a saint by 

Pope John Paul II. Padre Pio is the Patron saint of Confessors, 

Catholic Adolescents and Civil Defense Volunteers. 
 

A PRAYER BY SAINT PIO OF PIETRELCINA  

  May Jesus comfort you  

     in all your afflictions.  

     May He sustain you in dangers,  

     watch over you always with His grace,  

     and indicate the safe path  

     that leads to eternal salvation.  

     And may He render you always  
     dearer to His Divine Heart  

     and always more worthy of Paradise.    Amen   

 

 

 

THANK YOU LETTER FROM 

REV. RAJU B. PILLA 
 

Our Dear Friends and 

Benefactors Rev. Fathers Stanislaw, Chris and 

Parishioners, 

It is with immense gratitude that I write this letter. 

Thanks so very much for everything you have done to 

make our visit a fruitful one. I did enjoy every bit of 

my short visit in the parish: Beautiful Church, 

devotional liturgy and music, friendly atmosphere, lively 

community and great hospitality of you and your people! 

It was indeed a relaxing and prayerful weekend for me!   

Allow me also to sincerely thank you and your 

parishioners for the very generous sacrifice you have 

made in the Appeal collection in support of our mission 

diocese. However helpless we are to repay you for your 

kindness, we pray that the good Lord bless you and 

reward your missionary zeal.  

Dear father Stanislaw, the appeal was successful only 

because of your personal interest and bulletin 

announcement. Your deep commitment to support the 

missions is very much appreciated. You and your 

faithful are very mission-minded and are so kind to us, 

missionaries. I am thankful for everything the faithful 

of the Archdiocese of Trivandrum are very grateful to 

you.  Deeply appreciating all that you have done to 

assist our fishermen community, 

Sincerely I am,      Rev. Raju B. Pilla, Mission Rep. 

Latin Archdiocese of Trivandrum 
 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 

 

ZEBRANIE TOWARZYSTWA 

RÓŻAŃCA ŚW. 
Tej niedzieli, czyli 21 września, zapraszamy 

wszystkie członkinie na pierwsze powakacyjne 

zebranie, które odbędzie się o godz. 1:30pm w   

                      sali parafialnej, przy kawie i ciastku.   Zapraszamy  

 

GAZETA NIEDZIELA & GOŚĆ NIEDZIELI 
Pronumeratorzy gazet proszeni są o uregulowanie należności za 

miniony kwartał. 

                                                 

 

 

ZEBRANIE PAŃ & PANÓW WETERANÓW 
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, zawiadamia, że 

pierwsze powakacyjne zebrania Pań i Panów weteranów odbędą 

się w niedzielę, 21 września, o godz. 2P.M. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy. 
 

ZARZĄD KOŁA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA 
Zarząd Koła Przyjaciół Harcerstwa zaprasza wszystkich 

rodziców i sympatyków na zebranie, które odbędzie się w 

czwartek 2 października 2014 o godz 18:30 /w czasie zbiórki/ 

w sali parafialnej. Do zobaczenia, czuwaj. 
 

ZARZAD KONGRESU POLONII KANADYJSKIEJ 

Zarząd Kongresu Polonii Kanadyjskiej zawiadamia, że pierwsze 

powakacyjne zebranie KPK Okreg Oshawa odbędzie się w 

poniedziałek 29 września 2014 o godz.19 w sali parafialnej. 

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji 

polonijnych.  
     

ZAPISY DO SZKOŁY ŚREDNIEJ 

JĘZYKA & KULTURY POLSKIEJ 
Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im. C. K. 

Norwida w Oshawie, informuje, że rejestracja do 

szkoły odbywa się drogą internetową. Wszelkich 

informacji należy szukać na stronie: www.dce.ca  (International 

Languages → Credit Programs for Adults & Secondary School 

Students— Registration Instructions).  

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

osobiście w biurze Durham Continuing Education przy 120 

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

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

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. 
 

TRZYDNIOWE SEMINARIUM Z 

OJCEM  JÓZEFEM WITKO 

Z wielką radością parafia św. Leona 

wraz z o.Witko  (277 Royal York, 

Toronto)  pragnie zaprosić wszystkich 

na wspólne spotkanie z Panem  Jezusem 

przy Stole Eucharystycznym w dniach 

od 28 września do 1 pażdziernika 2014.  
 

Msze o uzdrowienia duszy i ciała: 
*  Dnia 28 września 2014 o godzinie 18:00 odbędzie się Msza 

Święta z modlitwą o uzdrowienie 

O.Witko przeprowadzi również w tych dniach konferencje, 

których tematem bedzie: 

                CZY CHCESZ BYĆ ZDROWY/ZDROWA? 

* Niedziela 28 września godzina 18:00 Msza Święta z    

   modlitwą o uzdrowienie 

* Poniedziałek , 29 września godzina 19:30 - Msza Święta i  

   konferencja 

* Wtorek,  30 września godzina 19:30 - Msza Święta i   

    konferencja 

* Środa,  1 października godzina 19:30 - Msza Święta i   

    konferencja 

 

 

 

 

 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

http://www.dce.ca/
http://www.krystyna/
http://www.krystyna/
http://www.dce.ca/


 
 

WYCIECZKA DO GUADELUPE 
Polimex Travel zaprasza do uczestnictwa w 

niezwykłych uroczystościach ku czci Matki 

Bożej z Guadalupe  w dniach 08-12 grudnia 

2014 wyjazd pod duchową opieką               

O. Proboszcza Jacka Nosowicza z parafii św. 

Kazimierza w Toronto. 

W programie Bazylika Matki Bożej  z 

Guadalupe, najważniejsze zabytki miasta 

Meksyk  i okolic oraz dodatkowa atrakcja – 

2 noce w 5 * all inclusive hotelu w Acapulco. 

            cena $1598.00 plus podatki  $240.00 

Informacje i rezerwacje 416 439-7132 (Krzysztof) lub   

905 238-6683 (Mira) 

 

POTRZEBNA NIANIA OD ZARAZ 
Zatrudnimy odpowiedzialną opiekunkę do bliźniąt 

półtororocznych w Ajax.  Tel: 905-839-4605 
 

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

 

OFERTA PRACY 
Potrzebuję pomocnika na budowę w Toronto. Tel: 416-627-3544 
 

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. 
 

 

FREE CATHOLIC ESTATE PLANNING SEMINAR 

Saturday, October 4th, 2014 at 9:00am 

Catholic Cemeteries and the Archdiocese estate planning team 

will share: 

- How to protect your loved ones with a proper Will 

- How to ensure your wishes are legally protected 

- About Powers of Attorney 

- The cost savings of making an estate plan 

- Finding lawyers and estate planning advisors 

- Our Catholic traditions around wills, burial and funerals 

An estate planning kit and DVD will be provided at no cost. 

Location:  Resurrection Cemetery (355 Taunton Rd E, Whitby) 

Refreshments will be provided. 

RSVP: Frank Jannetta, Catholic Cemeteries 

416.733-8544 ext. 2023 or fjannetta@ccat.on.ca 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

THE FUTURE OF CATHOLICISM 
World issues. Moral issues. Faith issues. In the maze of life, 

where do Catholics turn for answers? Are we prepared for what 

lies ahead- for ourselves, for our children and for future 

generations? Catholic Chapter House, a division of Branches 

Catholic Ministries, will be hosting a special event on November 

8, 2014 at the Canada Christian College in Toronto, 

Canada.  The Future of Catholicism will feature compelling 

talks from Michael Voris and Tim Haines as well as a question 

and answer session. Group Discounts available. Register online 

at www.go2branches.com or call (905) 685-7000.  
 

 

 
 

STAŁE SPOTKANIA 
 

 
KATECHEZY DLA DZIECI 

 

 

Godziny zajęć: 

 

Katechezy mają miejsce w każdą 

sobotę bezpośrednio po szkole 

polskiej 

 

sobota 
 

12:55pm 

Klasy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Zespół dziecięcy sobota 8:30am 
 

CHÓR PARAFIALNY 
 

środa 7pm-8:45pm 
 

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:416%20439-7132
tel:905%20238-6683
http://atholicland.com/
tel:416.733-8544%20ext.%202023
mailto:fjannetta@ccat.on.ca
http://www.go2branches.com/
mailto:info@go2branches.com
http://www.go2branches.com/
tel:%28905%29%20685-7000


 

 

 

 

 

 

Renovation Fund                      ~ Bóg zapłać / God bless you~ 
 

Wpłyneło/Collected                                                       $1,440.00 

Obecnie na koncie/ present balance                              $10.897.92 
 

 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Sept. 14, 2014 

#kopert/ envelopes 276 

Ofiary/ collections $2,675.50 
Ofiary bez kopert /loose $ $106.00 

Mission Appeal $3,185.00 
 

 

 

 

 

DOSTOJNA KRÓLOWO NIEBIOS 
Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów, 

któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo 

zdeptania głowy szatana, prosimy Cie pokornie, 

ześlij Twoje święte Zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i 

przez Twoja moc, ścigały piekielne duchy, wszędzie je 

zwalczały, unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je 

z powrotem w przepaść. Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i 

Archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas! 

O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze 

całą naszą miłością i nadzieja. 
Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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/


 


