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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 

Październik // October 7:00P.M. – Polish           
 

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – Matthew/ Mateusza 21, 28-32 

 

How would we respond if we were told that murderers who 

repented would get into heaven before people who claim to be 

Christian. Is there no punishment for the sinner then? We can 

say that there is indeed. The sinner basically punishes himself. 

The punishment is built into the very sinfulness. Our self-

seeking, our hate, anger, aggression, violence, jealousy, 

resentments, our greed and avarice... all lead to isolation, 

loneliness, hostility with others and often to physical and mental 

stress and breakdowns. Sin, which is a refusal to respond to God 

loving us, brings its own inevitable punishment. Our sins often 

leave wounds which take a long time to heal. God does not need 

to punish us; we do that very well by our own choices.          

The Good News is that God loves to welcome sinners who 

repent. He never gives up on us. He is always calling on us to 

change if we are sinning and hurting others and ourselves. If we 

are blessed enough to be good Christians let us never take this 

for granted. Any one of us may fall from grace. God never stops 

loving or blessing us even then. 

“Lord Jesus, help us to put your will for us into practice, not 

only by praying and going to church on Sundays but in doing 

whatever you ask of us in our daily lives. Amen.” 

 

 

Jakże „bliskie” są nam zachowania obu synów z ewangelicznej 

przypowieści. Jeden  najpierw mówi „tak”, a potem nie idzie do 

pracy w winnicy. Drugi mówi „nie”, a potem idzie. Dwa 

przykłady niezgodności mowy i czynu. Mowa i czyn to dwa 

proste pojęcia, które jednak znaczą bardzo wiele w naszej 

ludzkiej rzeczywistości. Ci, którzy dużo mówią, często robią 

niewiele, obiecują i nie dotrzymują słowa. Jednakże jest wielu 

takich, na których zawsze można polegać i którzy wokół swoich 

czynów nie robią szumu. 

A teraz zastanówmy się nad własnym postępowaniem i 

postarajmy się, by dzisiejsza refleksja nad Słowem Bożym 

przyczyniła się do tego, aby każda następna decyzja była 

mądrzejsza od poprzedniej, a nasze przekazy werbalne 

wypływały z miłości i miały pokrycie w czynach. 

NAJŚWIĘTSZA MATKO, módl się za nami, abyśmy 

zrozumieli, że jeśli wola Boga wypełnia się w nas, to jest ona 

dla nas czymś najlepszym, co może nas spotkać. O. Piotr 

Blachowski 
 

 

 

 

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 27, SATURDAY – SOBOTA        ~Św. Wincentego A Paulo~     
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 
 

September/ Wrzesień 29, Monday – Poniedziałek       ~Św. Archaniołów Michała, Gabriela & Rafała~ 

8:00AM       O zdrowie, Boze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Eli Szczepańskiej                                                     

8:00AM       † Jacqueline Frankland  – Rodzina Czajowski 

 

September/ Wrzesień 30, Tuesday – Wtorek                ~Św. Heronima~ 

8:00AM        Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Adeli i Jana Balwinczak   

                      w 50 rocznicę  ślubu  - Dzieci 

8:00AM        Za Parafian   

October/ Październik 1, Wednesday – Środa      ~Św. Teresy od Dzieciątka Jezus~ 

6:30PM     RÓŻANIEC DLA DZIECI     
7:00PM       † Maria Wołczyńska (7 rocz. śm.)  – Córka z rodziną 

7:00PM        O Boże blogosławieństwo, Dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Sylwka - Babcia 
 

October/ Październik 2, Thursday – Czwartek         ~Św. Aniołów Stróżów~ 
7:00PM       †† Rodzice i Rodzeństwo z Rodziny Emiljanowicz  – Rodzina                                                

7:00PM       †† Za zmarłych Rodziców z obu stron z rodzin: Grzegorski i Marć  – Dzieci 
 

October/ Październik 3, First Friday – Pierwszy Piątek              
8:00AM       O potrzebne łaski i moc kapłańskiej posługi w duchu wiary dla Ks. Proboszcza z okazji urodzin 

7:00PM       †† Za zmarłych z rodzin: Praciak, Pabiś i Sroka  – Rodzina 
 

OCTOBER/ PAŹDZIERNIK 4, SATURDAY – SOBOTA        ~Św. Franciszka z Asyżu~ 

8:00AM        † Stefan Rogdziński  – Córka z rodziną  

5:00PM        ††  Czesława, Władysław  i Bożena Totośko – Rodzina Kuczepa 
 

OCTOBER/ PAŹDZIERNIK 5, SUNDAY –  NIEDZIELA         
8:00AM       Dziękczynna za 35 lat małżeństwa, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla  

                     Marii i Władysława Pitorak 

9:30AM       † Julian Dobranowski (28 anniv.  of death)  –  Wife with Children  

11:00AM     † Marian Basta – Syn z rodziną                                                  

12:30PM      Za członków  i członkinie Towarzystwa Różańca Świętego 
 
 
 

 
 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

Uwaga: W miesiącu 

październiku Msze św. będą 

miały miejsce o godz. 7pm. 

 

 

Tej niedzieli są do nabycia 

Kalendarze na 2015 Rok ze 

„Studia Młodych“ 

 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

5 PAŹDZIERNIKA / 5th OF OCTOBER 2014 
 

5:00PM        E. Gajer 

8:00AM        N. Wojdyło, D. Ziarno 

9:30AM        M. Fotheringham, H. Miklaszewski, A. Tass 
11:00AM      F. Sankiewicz, O. Sagan, A. Kryńska, I.Sagan 

12:30PM      M. Świrski, D. Bagińska, Z. Sokołowska 

 

Do Anioła Stróża 
Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu 

czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na 
duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie 

zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, 
gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także Byś w 

porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, 

których spełnienie będzie podobało się Bogu i 
będzie przynosiło pożytek ludziom. Gdybym 

jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i 
Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, 
stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. 

Proszę także, aby twoja obecność była otuchą dla 
mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i 

śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie 
przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen. 

 

 

 
 

Ks. Stanisławowi z okazji nastych  urodzin oraz 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede 

Wszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. 

Jadwigę 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK - MIESIĄCEM       RÓŻAŃCA 

ŚWIĘTEGO 
 

"Zawitaj, Królowo Różańca 
świętego,  

jedyna nadziejo człowieka 
grzesznego!  

Zawitaj, bez zmazy lilijo,  
Matko Różańcowa, Maryjo!" 

 

 

Rozpoczynamy miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa 

różańcowe. Różaniec jest modlitwą trudną, która wymaga od 

modlącego się wielkiego skupienia i rozważania Tajemnic, ale 

jednocześnie bardzo podoba się Matce Boskiej, która jest 

pośredniczką między ludźmi a Bogiem.  Dzięki modlitwie na 

różańcu Maryja wyprasza dla nas wiele łask, m.in. tym, którzy 

będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuje szczególną opiekę. 

Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowa pewne 

zupełnie szczególne łaski.  

Obietnice pokazują nam zwykłym ludziom jak niezwykłą moc 

ma odmawianie modlitwy różańcowej, jak wiele łask możemy 

otrzymać za pośrednictwem Maryi i jak duże znaczenie powinna 

odgrywać w naszym życiu ta modlitwa, którą tak bardzo ukochał 

Święty Jan Paweł II nie tylko w październiku ale każdego dnia 

przez całe nasze życie. 

Udziela się odpustu zupełnego każdego dnia pod zwykłymi 

warunkami, wiernym, którzy odmawiają różaniec w kościele, 

kaplicy, rodzinie lub społeczności zakonnej. 

Warunki:  

a. modlitwa 5 dziesiątek bez przerwy, 

b. rozmyślanie tajemnic, 

c. przy publicznym odmawianiu zapowiedź tajemnic 

według przyjętego zwyczaju. 
 

Zapraszamy do licznego udziału dzieci, młodzież i starszych. 

Tych, którym obowiązki nie pozwolą przyjść do kościoła 

zachęcamy do modlitwy różańcowej w domu. Włączmy się jak 

najliczniej w spełnienie prośby, jaką w Fatimie skierowała 

Maryja do trojga pastuszków mówiąc: „odmawiajcie codziennie 

różaniec”.  

Od  tej środy rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe  
Msza św. wieczorna o godz. 7pm, a potem różaniec. 

W środy, różaniec o godz: 6:30pm.   
 

NABOŻEŃSTWO   RÓŻAŃCOWE DLA 

DZIECI 
Ojciec Pio kiedyś powiedział:  

 „Jeśli milion dzieci modli się na różańcu, świat 
się na pewno zmieni”. Dlatego w każdą środę na 

godz. 6:30pm. zapraszamy wszystkie dzieci  na 

modlitwę różańcową. 
Prosimy dzieci o namalowanie i wycięcia kwiatka, na którym 

będzie napisana intencja, za kogo lub za co chce ofiarować swoją 

modlitwę, wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. 
 

Ogłaszamy konkurs na namalowanie przez siebie jednej z tajemnic 

różańca świętego, rozwiązanie konkursu odbędzie się podczas Mszy 

Świętej dla dzieci, wraz z wręczeniem nagród. Bardzo zachęcamy do 

wzięcia udziału 

 

ROSARY 
October is the month dedicated to the Blessed Mother. Rosary 

Devotions: Monday to Friday at 7:00 pm. after Mass, except 

for Wednesdays at 6:30 pm. 

We encourage everyone to pray the rosary at Church and 

wherever you may gather with family and friends. 
CARRY YOUR ROSARY EVERYDAY 

When you carry a Rosary, Satan has a headache. 

When you use it, he collapses. 

When he sees you praying it, he faints. 

Let us pray the rosary every time, so that he’ll keep fainting. 

Did you also know that when you are about to share this 

message, Satan will try to discourage you? 

Share it anyway and help hasten the triumph of Mother Mary! 

There is a great deal to gain and absolutely nothing to lose! 

 
 

TOWARZYSTWO RÓŻAŃCOWE 
W pierwszą niedzielę miesiąca, 5 października, bezpośrednio 

po ostatniej Mszy Św. niedzielnej, przy wystawionym 

Najświętszym Sakramencie, odmówimy różaniec. Przed 

rozpoczęciem nabożeństwa zostaną przyjęte nowe członkinie do 

Towarzystwa Różańca Świętego.  Wszystkich parafian gorąco i 

serdecznie zapraszamy! 
 

 
PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA PAŹDZIERNIK 
 

Październik   

Intencja ogólna:  

Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym 

przez wojnę i przemoc regionom świata.  

Intencja misyjna:  

Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w 

każdym wierzącym pasję i gorliwość, by 

nieść Ewangelię całemu światu. 
 

 

 

PIERWSZY PIĄTEK   MIESIĄCA 
3 października, przypada Pierwszy Piątek 

Miesiąca. Msze św. w Pierwszy Piątek o 

8:00AM & 7:00PM.  Zapraszamy na adorację 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie od 

godz. 6:00pm do 6:55pm. W tym czasie 

okazja do spowiedzi św. 
 

Gdy diabłu uda się oddalić duszę od 
Komunii świętej, zyska wszystko...  

A Jezus płacze!.... Pomyśl, że Jezus w 
tabernakulum jest umyślnie dla ciebie, 

dla ciebie jednej/ jednego; pała 
pragnieniem , by wejść do twego 

serca....  
"To, co znieważa Jezusa, co rani Mu 

serce, to brak ufności!" 
św.Teresa od Dzieciątka Jezus 

 

 

 

FIRST FRIDAY OF THE MONTH 
On the occasion of the first Friday of the month, on the 3

rd
 of 

October, from 6:00 to 6:55PM we welcome everyone for 

communal prayers before Jesus in the Holy Sacrament. During 

this time there will be an opportunity for confessions; after the 

adoration, Holy Mass will follow. 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 

 
 

ROZMOWY NIEDOKONCZONE 
W najbliższy czwartek o godz: 3:30pm, z okazji obchodów 30 

lecia poświęcenia Kościoła św. Maksymiliana Kolbe w 

Mississauga, na antenie Radia Maryja będą przeprowadzone 

takzwane „Rozmowy Niedokończone” z udziałem: 

Prowadzący: O. Jacek Cydzik 

Obecni: 

*      O. Janusz Błażejak OMI, proboszcz 

*      O. Marcin Rosiński, dzuszpasterz ministrantów, Kościoła       

        Domowego, Lektorów i Szafarzy 

*      O. Antoni Bochm OMI, Prowincjał Misjonarzy Oblatów w   

        Polsce (dotychczasowy Rektor WSD w Obrze) 

*      Ks. Stanisław Rakiej, SChr., wiceprzewodniczący    

        Konferencji Polskich Księży  

*      Michał Kasprzak, przewodniczący Rady Parafialnej,    

        Profesor Historii na Uniwersytecie Torontońskim 

Wszystkich słuchaczy i zainteresowanych zapraszamy do 

słuchania programu. 

 

 
W najbliższy piątek, 3 października, br. po uroczystościach 

pierwszo-piątkowych, w naszej Sali Parafialnej gościć będziemy 

Kapelę znad Baryczy. Kapela znad Baryczy - to kultowy zespół 

muzyczny grający muzykę 

patriotyczno-religijną oraz obyczajowo-regionalną rodem z 

Kresów Wschodnich w połączeniu z gwarą Wielkopolski 

Południowej. Kapela sama określa się jako Odolanowska i 

Radiomaryjna Kapela Podwórkowa!  

Bogusław Cebulski -założyciel Kapeli, muzyk, prezenter 

programów TV i radiowych, kompozytor, poeta, autor tekstów, 

organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych, politycznych, 

prasy i radia lokalnego, dziennikarz i regionalista. 

B.Cebulski był pomysłodawcą i prezenterem bardzo popularnego 

programu telewizyjnego "Muzyka z naszego Podwórka" w TV 

TRWAM w którym w kilkudziesięciu programach 

zaprezentowano polski folklor miejski - kapele podwórkowe! 

Piosenki jego autorstwa pt. MOHEROWE BERETY czy NIE 

ODDAMY WAM TELEWIZJI TRWAM były i są kultowymi 

utworami walki o niezależność mediów i wolność wyznania, 

swobodę wyrażania wiary i patriotyzmu.  Kapeli towarzyszyć 

będą znany prezenter telewizyjny i radiowy Krzysztof MIKLAS 

oraz znakomity współczesny poeta polski Kazimierz Józef 

WĘGRZYN. Wstęp- wolne datki.  Serdecznie zapraszamy 
 

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

miniony kwartał. 
 

KAWIARENKA 
Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność nasza parafialna 

kawiarenka.  W niedzielę, 5 października, prosimy  o pomoc w 

przygotowaniu kawiarenki następujące panie:  

Małgorzata Ludwiczak                     Joanna Madej 

Janina Lukomski        Kazimiera Majchrzak  

Danuta Majewski                                   Stanisława Mąka 

Uwaga: Ze względu na Dzień Dziękczynienia „Thanksgiving” 

12 października Kawiarenka będzie nieczynna.  Życzymy 

wszystkim udanego, rodzinnego i indyczego long weekendu. 

Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc i serce włożone w ten 

rzetelny cel.  Bóg zapłać!        Serdecznie zapraszamy. 

 

 

   

ZEBRANIE RODZICÓW ZESPOŁU PIEŚNI I 

TAŃCA TATRY 
Dnia 7 października o godz: 6:30pm. w Betanii, odbędzie się 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zespołu Pieśni i Tańca 

„Tatry”.  Jednym z głównych punktów zebrania będzie 

omówienie i odnowienie statusu zespołu.  Obecność wszystkich 

rodziców obowiązkowa.  Prosimy byłych prezesów o 

uczestniczenie w zebraniu (w.g. statusu – należą do zarządu). 
 

TATRY MEETING 
Tatry meeting will be held on Tuesday, October 7th 2014 at 

6:30 pm. in Betania.  We would like to change the Tatry status 

as it is outdated. In order to make the changes we need to have 

all parents there to vote.  This is a mandatory meeting, as the 

new board will be elected.    

                                                                    Zarząd Zespołu Tatry 
 

ZARZĄD KOŁA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA 
Zarząd Koła Przyjaciół Harcerstwa zaprasza wszystkich 

rodziców i sympatyków na zebranie, które odbędzie się w 

czwartek 9 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  

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

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


 

 

urzędowania mieć będą miejsce 16 i 18 września w godzinach: 

8:30 - 19:00 (7:00pm).  Pierwsze lekcje w szkole: 9 października 

- 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.  Krystyna Świrska 

 

POTRZEBNA NIANIA OD ZARAZ 
Zatrudnimy odpowiedzialną opiekunkę do bliźniąt 

półtororocznych w Ajax.  Tel: 905-839-4605 

 

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

OFERTA PRACY 
Potrzebna kobieta do pracy. Tel: 905-809-4045 
 

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 

 

"Nawet, gdy w sercu mym szaleje burza, podnoszę do 
Ciebie Jezu wzrok, a w miłościwym Twym spojrzeniu 

czytam: Dziecko, dla Ciebie uczyniłem niebo." 

Sw. Teresa od Dzieciątka Jezus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

TATRY 
 

DATY PRÓB: 
 

 

GODZINY: 
 

GRUPY WIEKOWE: 
 
 

 

NIEDZIELA 
7:00 – 9:30pm Grupa 5  (po 15 roku życia) 

5:00 – 7:00pm Grupa 4   (10 – 14 lat) 
 

WTOREK 
 

 

7:00 – 8:00pm Grupa 3   (7 – 9 lat) 

7:00 – 8:00pm Grupa 2   (5 – 7 lat) 

6:00 – 6:45pm Grupa 1   (3 – 5 lat) 
 

 

 

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. 

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. 

 

LISTA KANDYDATÓW/ 

 NAMES OF CANDIDATES: 

 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

 

Czytelny podpis osoby zgłaszającej kandydatów: 

Signed clearly by the submitting person: 

 

_____________________________ 
 

 

tel:416.733-8544%20ext.%202023
mailto:fjannetta@ccat.on.ca


 

 

 

 

Renovation Fund                      ~ Bóg zapłać / God bless you~ 
 

Wpłyneło/Collected                                                           $535.00 

Obecnie na koncie/ present balance                              $11.432.92 
 

 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Sept. 21, 2014 

#kopert/ envelopes 274 

Ofiary/ collections $2,897.00 
Ofiary bez kopert /loose $ $145.00 

Mission Appeal $90.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA PRZED KAŻDYM OFICJUM BOŻYM 
Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj 

nam słabym  czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz 

i byśmy pragnęli zawsze tego, co się Tobie podoba; abyśmy 

wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni 

ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami Syna Twojego, Pana 

naszego Jezusa Chrystusa i doszli do Ciebie, Najwyższy,  

jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz 

hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący  

przez wszystkie wieki wieków. Amen. św. Franciszek z Asyżu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Affordable Woodworking Inc 
Polski zakład stolarski w Scarborough 
Oferuje usługi w zakresie: 
                                                           

  * Szafki kuchenne i łazienkowe                                  
  * Bary i meblościanki                                     
  * Wystrój sklepów  
  * Odnawianie szafek (refacing)                         
 
 

 Nowość: zostaliśmy dystrybutorem szafek kuchennych i łazienkowych 

 product jest dobrej jakości  w  cenach nie do pobicia / 5 styli, 6 kolorów 

Proszę odwiedzić stronę internetową  wybierając link  

„ready to assemble” i „pricing”   

 Posiadamy również gotowe blaty łazienkowe .  Ceny nie do pobicia! 

www.affordablewoodworking.com 

 

 
 

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

RYSZARD  ZEDZIAN 
160 Finchdene Sq., Unit 

15Toronto, Ontario M1X 1B2TEL:  

416.831.6741FAX:  

416.754.9193 

http://www.mhaccounting.com/
mailto:mirandachircop@hotmail.com
http://www.affordablewoodworking.com/
http://www.johannanichola.com/
mailto:angelicasflowers@hotmail.com
tel:905-434-3602
http://www.oshawahearing.ca/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.est-el.com/art/BILD-logo.gif&imgrefurl=http://www.est-el.com/&usg=__RZrCzEV813JOQGcpMGnfz_foHPE=&h=143&w=151&sz=3&hl=en&start=11&itbs=1&tbnid=KQGYSDW-slE3pM:&tbnh=91&tbnw=96&prev=/images?q%3DBILD%2BLOGO%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.spicacm.com/images/renomark_logo.gif&imgrefurl=http://www.spicacm.com/&usg=__C7JhDBUfZuBdBf5V7lRSMm81e8E=&h=94&w=115&sz=3&hl=en&start=21&itbs=1&tbnid=tLXqvAbLxxCe0M:&tbnh=71&tbnw=87&prev=/images?q%3DRENOMARK%2BLOGO%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


 


