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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, 33-43 

 

Today's Gospel Reading ended with 

the words, "Therefore I tell you, the 

Kingdom of God will be... given to a 

people that produces the fruits of the 

Kingdom." [Mt. 21:43] The fruits of 

the Kingdom are the fruits of the 

Holy Spirit. They are "love, peace, 

patience, kindness, generosity, 

faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law 

against such things." Opposing the fruits of the Holy Spirit are 

"the works of the flesh... fornication, impurity, licentiousness, 

idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, anger, quarrels, 

dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing and things 

like these... those who do such things will not inherit the 

Kingdom of God." This week, let us all take a few moments to 

review our status before God, asking ourselves if we will inherit 

the Kingdom of God. If we fall short of manifesting the holy 

ways of God, let us renew our commitment to persevere in our 

living faith in Christ through a sincere repentance and the 

reception of the Sacraments. May the grace of God be with each 

and every one of you as you assess your spiritual status in the 

eyes of God. 

 

 

 

Bóg w swej dobroci dał nam wszystko. Zasadził nas w 

Kościele, wszczepił w Chrystusa podczas chrztu, ożywia nas 

sokami łaski uświęcającej płynącej ze spowiedzi i Komunii, jak 

tyczką wzmocnił nas sakramentem bierzmowania. Opiekuje się 

nami, a nade wszystko bardzo nas kocha. Ma więc prawo 

przyjść i zażądać owoców. I tak naprawdę On nieustannie do 

nas przychodzi, choć my często nie zdajemy sobie z tego 

sprawy. Przychodząc, podobnie jak właściciel sadu, szuka 

owoców, gdy ich nie znajdzie, ma prawo latorośl odciąć. Po co 

ma zagrażać innym i wyjaławiać ziemię? 

Dlatego dziś każdy z nas musi sobie zrobić głęboki rachunek 

sumienia i zapytać samego siebie: Jaką jestem latoroślą? Jakie 

przynoszę owoce? W jaki sposób okazuję Bogu swoją 

wdzięczność za Jego niezgłębione dary?     Na ile jestem 

dobrym dzierżawcą Jego winnicy, którą jest Kościół? A jeśli 

dostrzegam, że usycham, że moje owoce są cierpkimi jagodami, 

że coraz słabiej pulsuje we mnie życie łaski, bo ostatnia 

spowiedź była już tak dawno, to trzeba coś z tym jak 

najszybciej zrobić! Dlatego i naszą modlitwą musi być wołanie 

opuszczonej winnicy z dzisiejszego psalmu: „Już więcej nie 

odwrócimy się od Ciebie, daj nam nowe życie, a będziemy Cię 

chwalili”. Amen.                                                        ks. Szymon Tracz 

 

 

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

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 
 

October/ Październik 6, Monday – Poniedziałek        
7:00PM        †† Stefan, Irena i Danuta Rudziński  – D. & K. Matin 

7:00PM        † Alina Słomińska (20 rocz. śm.)  – Syn z rodziną 

 

October/ Październik 7, Tuesday – Wtorek                ~Najświętszej Maryi Panny Różańcowej ~ 

7:00PM         †Halina Mokros – Przyjaciele 

7:00PM          O zdrowie dla Steni - Znajomi 

 

October/ Październik 8, Wednesday – Środa       

6:30PM     RÓŻANIEC DLA DZIECI     
7:00PM        † Emilia Galant (2 rocz. śm.)  – Mąż  z rodziną 

7:00PM        †† Andrzej Hojka,  Janina i Wawrzyniec Sobczak oraz zmarli z Rodziny Piekarnik – Rodzina Kuczepa 
 

October/ Październik 9, Thursday – Czwartek         ~Bł. Wincentego Kadłubka~ 
7:00PM       O dary Ducha św. i wszelką życiową mądrość dla naszych dzieci – Rodzice                                               

7:00PM       O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Mateusza Gardzińskiego  – Sabina 
 

October/ Październik 10, Friday – Piątek              
7:00PM       † Stella i Wacław Barański – Bratanek z rodziną 

7:00PM       O zdrowie dla Michała – Rodzina  
 

OCTOBER/ PAŹDZIERNIK 11, SATURDAY – SOBOTA         
8:00AM        †† Wiktoria i Jakub Mucha oraz Władysław Wydra i zmarłych z Rodziny – Córka   

5:00PM         Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Rafała z okazji 30 urodzin – Rodzice i Brat  

                      

OCTOBER/ PAŹDZIERNIK 12, SUNDAY –  NIEDZIELA         
8:00AM       † Julian Dobranowski (28 anniv. of death)  –  Chrześnica  

9:30AM       † Jan Piekarski (20 anniv.  of death)  –  Córka with Family 

11:00AM     † Za zmarłych Rodziców: Stanisławę i Edwarda Kilian – Córka  z rodziną       

11:00AM     † Krzysztof Koźlakowski  – Syn  z rodziną                                                                                            

12:30PM      †† Anastazja i Piotr – Córka 
 
 
 

 
 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

5 PAŹDZIERNIKA / 5th OF OCTOBER 2014 
 

5:00PM        E. Gajer 

8:00AM        T. Dzięgiel, N. Wojdyło 

9:30AM        E. McLaren, H. St. Louis, D. McLaren 
11:00AM      J. Barańska, A. Kobylińska, M. Słomińska,  

                      K. Kobyliński 

12:30PM      D. Bagińska, Z. Sokołowska, A. Gardzińska 

 

NASZ RÓŻANIEC ŻYCIA 
Maryjo, Matko, gdy pozdrawiam Ciebie - 

z tymi, dla których stałaś się źródłem siły, 

bramą nieba, wieżą obronną, pociechą we łzach, 

ukojeniem w bólu, Matką w sieroctwie, 

Przwodniczą w służeniu tym, którymi wzgardził świat… 

Z nimi wyznaję moją miłość i zawierzam siebie na zawsze. 

Modlę się: 

Gwiazdo przewodnia, Świątynio życia, Siostro tych, 

którzy spełnili wszystko, co im wyznaczył Pan. 

Tobie składamy modlitewne róże życia: 

radości, cierpienia, nadzieję chwały w Bogu. 

Przywołujemy Ciebie, jak się woła o światło w nocy, 

i o wodę w czas pragnienia. 

Weź w ręce tych, które stały się, 

siostrami biednych ludzi świata – uproś im pełne życie- 

u Twego Syna, Pana naszego. Amen. 
                                             ks. Alojzy Henel 

 

 

 
 

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 
Październik to miesiąc, w którym 

szczególnie często sięgamy po 

różaniec. Kościół obchodzi też 

specjalne wspomnienie Matki 

Bożej Różańcowej, które przypada 

7 października. 

Trzeba zresztą zaznaczyć, że dzień 

Matki Bożej Różańcowej wcześniej został wprowadzony do 

kalendarza liturgicznego, a szczególne miejsce modlitwy 

różańcowej w październiku było niejako późniejszym 

rozszerzeniem kultu Matki Bożej Różańcowej na cały miesiąc. 

Dzień 7 października jest rocznicą bitwy pod Lepanto, która 

odbyła się w 1571 r. Ówczesny sułtan Selim II planował podbić 

całą Europę i na jej terenie zaprowadzić wiarę muzułmańską. 

Pod Lepanto flota Imperium Osmańskiego została rozbita przez 

państwa Świętej Ligi skupione wokół Państwa Kościelnego.  

Rzecz działa się za czasów, gdy na stolicy Piotrowej zasiadał 

jeden z największych papieży ostatniego pięćsetlecia -

dominikanin, św. Pius V. Jako gorący czciciel Matki Bożej, 

kiedy miał już świadomość zbliżającej się wojny, gorąco modlił 

się do Maryi, właśnie odmawiając różaniec. Miał wówczas 

wizję: zobaczył wielkie floty przygotowujące się do starcia pod 

Lepanto oraz Maryję, która patrzyła na papieża spokojnym 

wzrokiem. Jak później udało się ustalić, w chwili gdy Święty 

papież Pius doznał owej wizji, wiatr nad Lepanto 

niespodziewanie zmienił się, zapewniając zwycięstwo wojskom 

Ligi. Bitwa została wygrana w zaledwie kilka godzin. 

Jako dziękczynienie Matce Bożej, papież Pius V uczynił dzień 7 

października świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Święto to mogło 

być obchodzone w kościołach, przy których istniały bractwa 

różańcowe. Rok późnej, decyzją papieża Grzegorza XIII, 

zmieniono nazwę tego dnia liturgicznego na Święto Różańca. 

Niespełna półtora wieku później, w 1716 r., wojska 

chrześcijańskie po raz kolejny odparły ofensywę turecką, tym 

razem zwyciężając pod Belgradem. Wówczas papież Klemens 

XI, w podzięce Maryi za odniesione zwycięstwo, rozszerzył 

obchodzenie święta na cały Kościół. Dopiero zaś w roku 1885 

papież Leon XIII, podnosząc rangę święta, a przede wszystkim 

modlitwy różańcowej, zalecił by odmawiana była ona w 

kościołach codziennie przez cały miesiąc październik. 

W miesiącu październiku szczególnie warto pamiętać, że 

modlitwa różańcowa jest jedną z najskuteczniejszych modlitw, 

dzięki której nasi przodkowie wypraszali wiele niezwykłych łask 

przez wstawiennictwo Maryi. Miłość do Matki Bożej 

Różańcowej jest jednym z wyróżników prawdziwej, tradycyjnej, 

głębokiej katolickiej wiary. 

 

Najświętsza Maryjo Zwycięska, wspomagaj nas w 

naszych codziennych bojach toczonych z szatanem, 

grzechem, własnymi słabościami. Królowo Różańca 

Świętego, opiekuj się nami, naszymi bliskimi, udzielaj 

nam wszystkim potrzebnych łask, o które tak bardzo, 

szczególnie w tych dniach, chcemy prosić. Najświętsza 

Maryjo Panno Różańcowa, módl się za nami. 

 
 

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”.  

Nabożeństwa Różańcowe  w ciagu tygodnia maja miejsce 
po Mszy św. wieczornej o godz. 7pm,  

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. 

 

So your strength is failing you? Why don't you tell your 
mother about it? . . . Mother! Call her with a loud voice. 
She is listening to you; she sees you in danger, perhaps, 

and she—your holy mother Mary—offers you, along with 
the grace of her son, the refuge of her arms, the 

tenderness of her embrace . . . and you will find yourself 
with added strength for the new battle." 

--St. Josemaria Escriva 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 

 

CZUWANIE W INTENCJI 

POLONII 
W dniach 17-18 października w 

Częstochowie na Jasnej Górze nasze 

zgromadzenie zakonne organizuje 

Nocne Czuwanie w Intencji Polonii.  
W tym roku w łączności z naszymi 

bliskimi, którzy pielgrzymują i modlą 

się za nas chcemy wraz z parafią ze 

Scarborough w naszej parafii zorganizować czuwanie w intencji 

wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Dlatego 

Serdecznie zapraszamy na modlitewne spotkanie. 

17 październik piątek: 

19:00 – Msza św. 

20:00 – Różaniec 

20:45 – Apel Jasnogórski retransmisja z Częstochowy 

21:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona   

              przez młodzież 

22:00 – Błogosławieństwo - Zakończenie  

Zapraszamy młodzież z zespołu Tatry prosimy o uczestnictwo w 

strojach, polonijne stowarzyszenia, harcerzy w mundurach a 

także ministrantów i rodziny ministrantów.  

 

XVII FORMACYJNE SPOTKANIE LSO 

W OSHAWIE 

W dniach od 10-13 października w naszej parafii organizujemy 

XVII Formacyjne Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza.  

Z tej okazji chcemy wszystkich parafian, harcerzy, młodzież z 

Tatr, rodziców ministrantów, zaprosić na nabożeństwo 

„Muzyczne Uwielbienie”  gdzie poprzez wspólny śpiew i teksty 

z Pisma Świętego będziemy panu Bogu dziękować za otrzymane 

łaski.  

NABOŻEŃSTWO „MUZYCZNE UWIELBIENIE” 

Sobota, 11 pazdzienika - godzina 8:00 pm. 

w naszym kościele św. Jadwigi 

                       Serdecznie zapraszamy !!! 
 

 

   THE  SACRAMENT  OF  BAPTISM 

SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO 
Przez Sakrament Chrztu Świętego do wspólnoty 

Kościoła zostali  włączeni: 
Through the Sacrament of Baptism to our Church 

community we have recently included: 

Adam Mateusz Janota 

Adriana Krupa 

Julia Olivia Labijak 

Skyla Maria Kruczek 

Lucia Julianna Sanczez 

                  Felix Leon Aboleda 
Prośmy Boga, aby te dzieci, pociągnięte słowem i przykładem 

rodziców i chrzestnych, wzrastały w łasce, jako żywe członki 

Kościoła. Nowoochrzczonym, rodzicom i chrzestnym 

życzymy Bożego błogosławieństwa. 

For the newly baptized, the parents and the godparents we wish 

God’s blessings. 

 

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 
Biblia, Ef 4,5 

 

 

 

 

 

 

KAWIARENKA 
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do naszej 

Kawiarenki Parafialnej na pyszne ciasta 

domowego wypieku, kawę i cherbatę.  
Uwaga: Ze względu na Dzień Dziękczynienia 

„Thanksgiving” 12 października Kawiarenka będzie 

nieczynna.  Życzymy wszystkim udanego, rodzinnego i 

indyczego long weekendu. 

19 października, swoimi wypiekami poczęstuje nas Zespół 

Pieśni i Tańca „Tatry”.  

Serdecznie zapraszamy. 

 
 

 NIECH ODPOCZYWA W POKOJU 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej 

została powołana do Pana: śp. † Maria Brzeziński. 

Modlitwy różańcowe mają miejsce w niedzielę, 5 

października w McIntosh-Anderson-Kellam Funeral 

Home o godz. 7pm. Pogrzeb odbędzie się w naszym 

kościele w poniedziałek o godz. 11am. Zmarłą polecamy 

Bożemu Miłosierdziu, a rodzinie i znajomym pogrążonym w 

żałobie składamy wyrazy współczucia.   

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie. 

 

MAY THEY REST IN PEACE 

Last week, God called to eternity: † Mary Brzeziński. 

We offer our heartfelt condolences to her family, and to all 

those who have passed away we offer God’s mercy.  

Give them eternal rest O Lord! 
 

 

ZEBRANIE Z.P. w K GRUPA 21 
Z.P.w K. Grupa 21 zaprasza wszystkich członków na miesięczne 

zebranie, które odbędzie się w niedzielę 5 października na hali 

własnej o godz. 3pm. Obecność obowiązkowa. Nowi człnkowie 

mile widziani. 
 

OFERTA PRACY 
Potrzebna od zaraz osoba do sprzątania naszego kościoła.  

Prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.  
 

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

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

 

 

CELEBRATE YOUR MARRIAGE WITH  

A WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER 

WEEKEND! 
Married couples: You deserve a weekend to cherish being 

together; to rediscover each other and focus on ways to make 

your relationship even better. A Worldwide Marriage Encounter 

Weekend offers this opportunity.  Consider giving each other or 

another couple that you know the gift of a weekend away from 

daily pressures; time to be with each other and with God on a 

Marriage Encounter Weekend. See www.wwme.org 

Upcoming Weekend Date: November 7-9, 2014 
For further information or registration please contact:   

Cora & Mike Bryce  

(905-896-2958) or cora-mikebryce@sympatico.ca 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

http://www.wwme.org/
tel:%28905-896-2958
mailto:cora-mikebryce@sympatico.ca


 

SENIOR MEN’S HIGH SCHOOL RETREAT 
“SPEAK LORD, HERE I AM” 

Do you fear our culture pulling you away from faith? 

Do you have a desire to look more deeply into your life and 

faith? 

Do you feel Jesus calling you to pay more attention to Him? 

John Paul II has called on all of us to….”contemplate” the face 

of Christ.  In doing so we will discover our life in His.  Then….. 

Journey Inward as you Journey Outward by giving yourself a 

weekend retreat for prayer, reflection, and community activities. 

Saturday November 8, 2014; 9am to 3pm 

At St. Augustine Seminary 

2661 Kingston Rd. Scarborough, On. 

This retreat is prepared and facilitated by the Office of Vocations 

of the Archdiocese of Toronto. 

Deadline to register is Monday October 20, 2014 

For further information please call the Toronto Office of 

Vocations (416) 968-1227 or e-mail: vocations@archtoronto.org 
 

COME AND SEE WEEKEND 
„The Love of Christ urges us on” to radically respond to His call 

to follow Him whole-heartily.  Jesus is inviting you to spend 

time with Him so that you may discover His call. 

October 31st to November 2nd 2014 

At St. Augustine Seminary 

This will be an opportunity for young men of 18 years and older 

to spend a weekend with time for time of prayer, reflection and 

information on the process of becoming one of Christ’s disciples 

through the Catholic priesthood. 
 

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) 
 

REFLEKSJA O PRZEBACZENIU  
To chyba jedno z najczęściej pojawiających się słów w życiu 

człowieka. Uczucie bycia winnym albo bycia zranionym pojawia 

się na wszystkich jego etapach. Przebaczamy i prosimy o 

przebaczenie od najmłodszych lat. Czujemy wewnętrzną 

potrzebę pozostawania w przyjaznych stosunkach z innymi 

ludźmi i życia z nimi we wzajemnym poszanowaniu. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że przebaczenie pozostaje w 

niezgodzie z racjonalnym myśleniem. Wydawać by się mogło, 

że mamy pełne prawo do zemsty na kimś, kto wyrządził nam zło. 

Że mamy prawo tę osobę ignorować, wyrażać wobec niej 

niechęć. Aby jednak pojąć sens przebaczenia, musimy przenieść 

swoje myślenie w inną przestrzeń. W przestrzeń, w której 

pragnienie zemsty, chęć ukarania winowajcy traci jakikolwiek 

sens. Ta przestrzeń to Bóg i jego Słowo. To od Nich zaczyna się 

miłość, która jest podstawą umiejętności wybaczania. 

Bardzo łatwo jest wypaczyć sens przebaczenia. Przebaczenie jest 

uwolnieniem drugiego człowieka od winy. Uwolnienie to nie 

odbywa się jednak na zasadzie zapomnienia wyrządzonego zła. 

Fakt zadanej krzywdy nie może być ignorowany czy wyparty ze  

 

świadomości. Prawdziwe pojednanie można budować tylko na 

fundamencie właściwego rozliczenia się z przeszłością. Podczas 

procesu przebaczenia rozwija się w człowieku umiejętność 

mentalnego przezwyciężenia trudnego doświadczenia, które 

zrodziło gniew, smutek, rozpacz. Doświadczenia, które wraz z 

przebaczeniem winy powinno nadal podlegać negatywnej 

ocenie, ale też doświadczenia, które nas umacnia na dalszą drogę 

życia, uczy pokory i miłości. 

Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Bóg 

odpuszcza nam nasze grzechy, chociaż jest wszechpotężny. 

Mógłby nas ukarać w każdy możliwy sposób. Ale jednak tego 

nie robi. Przebacza, bo nas kocha. Niewyobrażalną pychą ze 

strony człowieka byłaby obojętność na wołanie o darowanie 

winy ze strony bliźniego. Pamiętajmy, że nasza relacja z ludźmi 

to relacja z Bogiem. Tylko, gdy my przebaczymy, Bóg 

przebaczy nam. To wszystko nie jest łatwe, ale łatwe może się 

stać, gdy będziemy wsłuchiwali się w głos Chrystusa i żyli jego 

nauką. Wtedy wybaczanie nie będzie stanowiło dla nas żadnego 

problemu. 

Przebaczenie nie jest oznaką słabości. Chowając urazę ulegamy 

złu. Trzymamy w sobie negatywne emocje, które utrudniają 

nasze życie duchowe i nawiązywanie kontaktów z ludźmi. 

Niektórym wydaje się, że złość jest źródłem siły potrzebnej do 

obrony przed ponownym zranieniem. W rzeczywistości to 

nienawiść zaślepia człowieka, uniemożliwiając mu właściwe 

podejście do problemu. Przebaczenie nie może być też 

jednorazowym gestem. Jest to proces uzdrowienia, który trwa w 

nas nieustannie i nigdy się nie kończy. Aby przynosił on owoce, 

musi być oparty na modlitwie. Nawet gdy nie chcemy 

przebaczyć, módlmy się chociażby o pragnienie przebaczenia! 

Przebaczenie należy budować na prawdzie i pamięci. 

Pamiętajmy o tym w naszym codziennym życiu, ale też przy 

ocenianiu naszej polskiej historii i wszelakich sporów z nią 

związanych. 

„Ojcze , wiem, że nie byłem posłuszny/ nie byłam posłuszna 
Twojemu Prawu i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. 

Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się 
ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w 

prowadzeniu życia, które będzie się Tobie podobało. Wierzę, że 
Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że powstał z martwych, 
że żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram ci drzwi mojego serca 
i zapraszam Jezusa, aby stal się Panem mojego życia i panował 
w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha 
Świętego, aby pomagał mi być posłusznym/ posłuszną Tobie i 
pełnić Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu 

Jezusa. Amen." 
 

 
 

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


 

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) 
 

 

 

Renovation Fund                      ~ Bóg zapłać / God bless you~ 
 

Wpłyneło/Collected                                                           $105.00 

Obecnie na koncie/ present balance                              $11.537.92 
 

 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Sept. 28, 2014 

#kopert/ envelopes 315 

Ofiary/ collections $2,944.00 
Ofiary bez kopert /loose $ $150.00 
Needs of Canadian 
Church 

$804.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

Johanna Nichola 

Photography  

 

~Weddings & Portraits~ 

www.johannanichola.com 

905.240.5611 

 
 
 

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.   

 
 

 
 
 

Christopher’s  

Delicatesse 

73 Ontario St.  

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

 

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.johannanichola.com/
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 

 

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 

 

 

             Arkadiusz Empel, BA. MA. J.D. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Serwis w języku polskim i ukraińskim  Adwokaci Notariusze 

Biuro w Toronto i w Whitby   1901-5000 Yonge St., Toronto 

Bezpłatna konsultacja    Tel: 416.500.1937 

     Fax: 416.628.3801  

 

Testamenty i sprawy 

spadkowe 

 Sporządzanie 

testamentow 

 Administracja spadkowa 

 Pelnomocnictwa 

Prawo cywilne 

 Postępowanie 

sądowe 

 Umowy      

 Sprawy notarialne 

Prawo karne 

 Oskarzenia kryminalne 

 Zwolnienia z aresztu 

 Legal aid 

  arkadiusz@bykovempel.ca 
 

   

 

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/
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


 


