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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 22, 15-21 

 

On this Mission Sunday what 

image do we live out of? Are we 

conscious enough of our image 

and likeness to God? Do we live 

our lives accordingly? Do our 

behaviour and lifestyle show us 

to be missionaries so that others 

might be attracted to following 

Jesus because of us?  The world 

we live in is highly influenced by image. More and more there 

is a danger that we are an image conscious people. Some young 

people risk their lives due to anorexia or bulimia because the 

image presented is that of being very slim. Others will follow 

pop stars some of whom have died because of an overdose. 

With billions being spent yearly on advertising we can be 

seduced into living according to an image created by outsides 

agencies. The Good News today is that God is telling us that we 

are incredibly blessed in being citizens of heaven, having his 

image and called to be real missionaries.  

“Lord Jesus, praise and thank you for creating us in your 

own image and likeness. Help us not to forget this and live 

as true missionaries so that others may come to follow you 

too. Amen.” 

 

 
Denar rzymski, jak każda moneta, ma dwie strony. Na monecie 

rzymskiej był wyryty wizerunek cesarski. Gdy tymczasem w 

człowieku jest wyryty wizerunek Boga, na Jego obraz zostaliśmy 

stworzeni. Ilu ludzi dzisiaj, przy podejmowaniu codziennych 

decyzji i wyborów, zadaje pytanie swojemu sumieniu? Ilu bada 

swoją wrażliwość na poziomie sumienia? W kwestiach małych, 

drobnych i codziennych, i w tych wielkich, gdy w grę wchodzą 

sprawy społeczne, natury powszechnej? Chrystus przyszedł po to, 

by człowiekowi ukazać źródło grzechu: serce. To należy oddać 

Bogu! Jest tylko jeden podatek – podatek wyznania win. Co by się 

stało, gdybyśmy w ogóle nie płacili wszelkich podatków, przestali 

płacić za światło i za energię, i nie odwiedzali latami okienek w 

urzędzie skarbowym?... Co się stanie z człowiekiem, który 

zaniedbał podatek sumienia należny Bogu w okienku konfesjonału? 

Które konsekwencje są poważniejsze? Jeśli rzeczą konieczną jest 

nieustanne porządkowanie naszych relacji z państwem, to tym 

bardziej z państwem Boga! Mamy obowiązek składania denara 

Bogu. Nowy Testament mówi o tym kilkakrotnie. Nie chodzi 

jednak o denara składanego w urzędzie, ale o uregulowanie 

zadłużeń sumienia: denar przebaczenia, gdyż umiemy prosić o 

przebaczenie Boga, ale na prośby bliźnich jesteśmy głusi i dusimy 

ich zawiścią. 

MARYJO, MATKO nasza, KRÓLOWO RÓŻAŃCA 

ŚWIĘTEGO, prosimy ukształtuj serca nasze, abyśmy umieli 

rozgraniczyć wartości materialne od duchowych. 
 

 

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 
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OCTOBER/ PAŹDZIERNIK 18, SATURDAY – SOBOTA   ~Św. Łukasza Ewangelisty~   Dzień Modlitw za pracowników służby zdrowia     
5:00PM         †† Janina i Tadeusz Karolini –  Córka z rodziną 

                      

OCTOBER/ PAŹDZIERNIK 19, SUNDAY –  NIEDZIELA                              NIEDZIELA MISYJNA  

8:00AM       †† Maria i Adolf Felsztyński –  Córka z rodziną                       WORLD MISSION SUNDAY COLLECTION 

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

11:00AM     O Dary Ducha Św., pilność i wytrwałość dla uczniów szkoły średniej im. K.C. Norwida 

11:00AM     † Stanisław Bernaś (6 rocz. śm.)  – Żona z Dziećmi 

12:30PM      Dziękczynna, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Aliny i Jerzego Węgrzyn z     

                     okazji rocz. ślubu 
 

October/ Październik 20, Monday – Poniedziałek                                ~Św. Jana Kantego~ 

7:00PM        † Edward Lewoc (16 rocz. śm.) – Żona z rodziną 

7:00PM        O zdrowie dla Steni i Boże łaski dla Niej i Jej Rodziny – Grono Nauczycielskie 

 

October/ Październik 21, Tuesday – Wtorek                                      ~Bł. Jakuba Strzemię~ 

7:00PM         † Władysław Orawiec – Rodzina Klimaszewski 

7:00PM         † Bronisław Zubrzycki – Maria Kudyba 

 

October/ Październik 22, Wednesday – Środa                            ~Św. Jana Pawła II - Papieża~ 

6:30PM     RÓŻANIEC DLA DZIECI     
7:00PM        O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla wielodzietnej Rodziny Magdy – Sabina  

7:00PM        †† Józefa i Józef oraz Maria i Roman Grygorcewicz  – Rodzina  
 

October/ Październik 23, Thursday – Czwartek          
7:00PM       † Gary Gillespie – Rodzina 

7:00PM       † Bronisław Zubrzycki – Rodzina Luchowskich 
 

October/ Październik 24, Friday – Piątek              
7:00PM       Dziękczynna, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Ewy i Mieczysława    

                    Gruszeckich  z  okazji 55 rocz. ślubu 

7:00PM       O zdrowie dla Steni Michalskiej – S. Lasek 

OCTOBER/ PAŹDZIERNIK 25, SATURDAY – SOBOTA   
8:00AM        †† Maria i Marian Barański –  Syn z rodziną 

5:00PM         †† Zmarli z Rodziny Nowak i Mąka –  Dzieci 

                      

OCTOBER/ PAŹDZIERNIK 26, SUNDAY –  NIEDZIELA         
8:00AM       †† Kazimiera, Stefania i Andrzej Wujek – Syn z rodziną 

9:30AM       †† Stefania and Wladyslaw Zielinski –  Son with Family 

11:00AM     † Józef Długosz (35 rocz. śm.)  – Synowie z rodzinami                                        MSZA ŚW.  Z UDZIAŁEM DZIECI 

12:30PM      Dziękczynna, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Zofi i Kazimierza Ciołko z     

                     okazji 50 rocz. ślubu 
 
 
 

 

Nigdy nie pozwól, by cokolwiek tak bardzo wypełniło cię smutkiem, że przez to zapomniałbyś radości zmartwychwstałego Chrystusa. 
 

                                                                                                                                                                                                                               Bł.Matka Teresa z Kalkuty 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

26 PAŹDZIERNIKA / 26th OF OCTOBER 2014 
 

5:00PM        E. Gajer 

8:00AM        T. Dzięgiel, H. Łakomy 

9:30AM        H. Miklaszewski, A. Tass, M. Fotheringham 
11:00AM      M. Janota, M. Bawoł, I. Sagan,  Dzieci 

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

 

LICZENIE WIERNYCH W KOŚCIOŁACH &  

W OŚRODKACH MISYJNYCH 

Na ten weekend i na nastepny, czyli: 18/19 & 25/26 

października, w kościołach katolickich w całym kraju 

przeprowadzone będzie liczenie wiernych. Celem tego  
przedsięwzięcia jest prawidłowe oszacowanie 

uczęszczalności na Msze św. w naszej  archidiecezji. 

 

MASS ATTENDANCE FOR PARISH/MISSION 2014 

At the request of Cardinal Collins a weekend Mass 

attendance count will be conducted in all parishes and 

missions of the archdiocese on the weekends of October 

18/19 and October 25/26. The reason for the count is to 

help provide an accurate profile of Mass attendance in the 

archdiocese.  
 

 

 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede 

Wszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. 

Jadwigę 



 
 

 

ODPUST W PARAFII 
W ubiegly czwartek obchodziliśmy Odpust w 

naszej Parafii. Natomiast tej niedzieli 

zapraszamy na uroczystą Mszę św. Odpustową 

z udzieleniem odpustu zupełnego na godz. 

11:00AM. Podczas Mszy św. wystawiona 

będzie relikwia pierwszego stopnia Naszej 

Patronki św. Jadwigi.  Będzie to też 

rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 Szkoły 

Średniej im. K. C. Norwida.  

                             Wszystkich zapraszamy. 
 

MODLITWA ZA PARAFIĘ 
Panie Jezu Chryste, każda wspólnota wierzących jest cząstką 
Twojego Kościoła, który jest żywym organizmem zbawienia 

dla ludzi będących w drodze do miejsca przebywania z 
Bogiem na zawsze. Przez wstawiennictwo św. Jadwigi, naszej 
dobrej Patronki spraw, aby nasza parafia, która jest oddana 
pod jej przemożną opiekę, była zawsze żywa wiarą mocna 

nadzieją i rozpalona miłością. Niech ta, która była fundatorką 
wielu wspólnot parafialnych i wielu kościołów, czuwa nad 

nami, niech nam przewodzi w wierze, niech jej życie 
przyświeca nam swoim przykładem, abyśmy mogli wciąż 

wzrastać w jedności z Tobą i między sobą. Jezu, niech nasze 
dzieci i ludzie młodzi rozwijają się w atmosferze dobra i 
pokoju naszych rodzin, a siłę do chrześcijańskiego życia 

pozwól nam czerpać ze źródła życia duchowego, jakim jest 
słowo Twoje, święte sakramenty i modlitwa. Amen. 

 

PRAYER FOR THE FEAST OF SAINT HEDWIG 
O God, Who didst teach blessed Hedwig to renounce the 

pomps of this world, that, with her whole heart, 

she might follow the humble way of Thy cross: 

grant that, through her merits and example, 

we may learn to trample underfoot the perishable delights of 

this world and by cleaving to Thy cross 

overcome whatsoever may be opposed to us. 

Who livest and reignest with Thee, in the unity of the Holy 

Ghost, world without end. Amen. 
 

 

NIEDZIELA MISYJNA 
Niedziela, 19 października jest obchodzona 

na całym świecie jako Niedziela Misyjna.  

Nasze modlitwy i ofiary wesprą kościoły, 

szpitale, szkoły i powołania do służby Bogu w 

krajach w których Kościół św. jest jeszcze 

nowością i początkiem.  Ta ofiara niedziela 

jest nie tylko wsparciem finansowym dla 

Katolickich Zgromadzeń rozrzuconych po świecie ale też 

podtrzymaniem ich bytu i możliwością ich rozwoju.  Przez 

dzielenie się wiarą z tymi, którzy potrzebują jej najbardziej - 

ofiarujemy ludziom nadzieję i miłość.  Koperty na ten cel 

znajdują się w zestawie kopert niedzielnych, a dodatkowe na 

stolikach przy wejściu do kościoła.  

 

THIS SUNDAY IS WORLD MISSION SUNDAY. 

Every parish across the world is celebrating World Mission this 

Sunday weekend.  It is a global sign of the Universal Church and 

mission.  Your prayers and donations will help support churches, 

hospitals, schools and vocations in countries where the Church is 

beginning, where it is new.  Please be as generous as possible to 

the collection for the Propagation of the Faith. 
 

 

 

 
 

NABOŻEŃSTWO   RÓŻAŃCOWE  
Nabożeństwa różańcowe mają miejsce 

od poniedziałku do piątku, każdego dnia 

po Mszy św. wieczornej o godz. 7pm, za 

wyjątkiem środy, kiedy to odmawiany 

jest różaniec przed Mszą św..  
 

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”.  

„Jezus chce, abym była więcej znana i miłowana” 
(z objawienia w Fatimie): „Jestem cała w Różańcu, 

tam Mnie szukajcie – tam Mnie znajdziecie”. 

 
 

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. 
 
 

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. 

 

31 października 
organizujemy 

Bal Wszystkich Świętych 
Zabawa odbędzie się w godz: 5:00-

8:00pm.  

Jest to odpowiedź na Haloween w tym 

dniu. Zachęcamy dzieci i rodziców do 

wzięcia udziału. Na bal przebieramy 

się za świętych. Rodziców prosimy o 

zapoznanie dzieci z wybranym przez 

nich świętym (kim był, co robił ...). Zapisy dzieci do 27 

października. 

Wstęp $10 od Rodziny. Osoby, które chciałyby włączyć się w 

organizacje proszone są o kontakt z ks. Krzysztofem.  

Parafian zachęcamy aby w zamian dawania cukierków 

podczas Hallowen przynosili cukierki do parafii, które 

zostaną rozdane wszystkim dzieciom podczas balu.  

Najładniejsze stroje będą nagrodzone.  Zapowiada się na 

prawdziwie świętą zabawę.    Zapraszamy. 
 

 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 

 

 

MODLITWY   ZA   ZMARŁYCH - 

WYPOMINKI 
Zbliża się miesiąc listopad poświęcony 

szczególnie modlitwom za zmarłych. Pamięć o 

naszych bliskich zmarłych wyrażamy w 

modlitwie, wierząc w Świętych Obcowanie.  

Msza św. w intencji naszych zmarłych odbędzie 

się w niedzielę, 2 listopada, O godz. 2:00PM w 

kaplicy na Cmentarzu Zmartwychwstania 

Pańskiego w Whitby. Po Mszy św. przejdzie ksądz i poświęci 

groby.  Natomiast drugi ksiądz uda się na Cmentarz 

Thornton i również tam odmówi modlitwy i poświęci groby.  

Prosimy mieć na uwadze, że nie będzie Mszy św. o godz. 

12:30 w kościele.  

Od 2 do 10 listopada zostanie odprawiona Nowenna 9 Mszy św. 

za zmarłych, różaniec i wypominki.  

Imiona zmarłych prosimy wypisać czytelnie na specjalnych 

kopertach, które wyłożone są na stolikach przy wejściu do 

kościoła. 
 

MODLITWY ZA ZMARŁYCH! 
Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego 

zgromadzimy się na cmentarzach, aby modlić się za tych, którzy 

przebywszy trud ziemskiego pielgrzymowania, odeszli do 

wieczności. Modlitwy za zmarłych odprawione będą w 

niedzielę 2 listopada, 2014 na następujących cmentarzach: 
 

St. Hedwig’s Church, Oshawa 

2:00PM   Resurrection Cemetery             

3:00PM   Thornton Cemetery    

St. Eugene de Mazenod Church, Brampton 

2:30PM   Meadowvale Cemetery  

St. Stanislaus Church, Toronto         

3:00PM   Mount Hope               

St. Casimir’s Church, Toronto 

3:00PM   Park Lawn Cemetery                

3:00PM  Sanctuary Cemetery               

3:00PM   Holy Cross Cemetery (spotkanie przy wjeździe od    

                                    ulicy Yonge) 
Our Lady Queen of Poland, Scarborough 

3:00PM   Pine Hills Cemetery                     

3:00PM   Christ the King Cemetery      

St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga    

4:00PM  Assumption Cemetery                 

4:00PM  Mount Peace Cemetery             

4:00PM  St. John’s Cemetery                   

St. Mary’s Church, Barrie 

4:00PM               St. Mary’s Cemetery   

Do wspólnej modlitwy zachęcamy wszystkich, również tych, 

których  bliscy  spoczywają  na  cmentarzach  w  Polsce  lub 

innych zakątkach świata. 

 
 

KAWIARENKA 
19 października, do naszej Kawiarenki na same 

przysmaki i świeżo zaparzoną kawę i cherbatę 

zaprasza naś Zespół Pieśni i Tańca „Tatry”.  

Natomiast, 26 października, Kawiarenkę przygotują mamy 

naszych Ministrantów. 

Serdecznie zapraszamy.  

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD TATRY 
Dziękujemy starenu Zarządowi Tatr za kawał dobrej roboty na 

rzecz zespołu.  Cieszymy się ukształtowaniem nowego zarządu i 

dalszej świetlistej drogi dla zespołu.   

W skład nowego zarządu zespołu weszli:  

Prezes – Anna Tomczak 

Vice Prezes & Kostiumolog: Barbara Hyjek  

Vice Prezes & Sekretarz: Joanna Matuszak 

Protokolant & Organizacja występów: Barbara Giedrojć 

Finanse: Jacqueline Gabrielle 

Publikacja: Mirosław Janota 

Media: Marek Bawoł 

Obsługa techniczna & muzyczna: Edward Jermakowicz 

Historyk i Facebook:  Marta Zembik 

Komisja Rewizyjna: Angela Poczekaj, Danuta Stawiarski i 

Danuta Pańszczyk 

Kontakt z rodzicami w grupach:  

Grupa 1 - Magda Babalis 

Grupa 2 – Marta Słomińska 

Grupa 3 – Jolanta Wichłacz 

Grupa 4 – Barbara Kardasz 

Grupa 5 – Danuta Stawiarski 

Raz jeszcze ustępującym dziękujemy.  A dla nowych życzymy 

dobrych wiatrów i wielu odpowiedzialnych decyzji.   

Szczęść Wam Boże. 
 

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

 

WARSZTATY DLA MAŁŻEŃSTW!  
 Parafia św. Maksymiliana Kolbe w 

Mississauga serdecznie zaprasza na 

warsztaty dla małżeństw. Niezależnie od 

tego czy jesteśmy w związku małżeńskim 

rok, dwa, czy 25 lata, wszyscy 

doświadczamy rożnego rodzaju problemów, 

stresów i konfliktów. Otaczający nas świat 

jest wrogo nastawiony do małżeństwa i robi 

bardzo wiele, aby je zniszczyć. Ponad 

połowa związków kończy się rozwodem. 

Warsztaty prowadzi dr. Waldemar Paliga z małżonką Haliną, z 

pomocą O. Józefa Sikora OMI. Jeżeli zależy Ci na wzmocnieniu 

Twojego małżeństwa, przyjdź na kilka wykładów na ważne 

tematy:  

1.      Konflikty w małżeństwie. 

2.      Małżeństwo we współczesnym świecie. 

3.      Płciowość i seksualność. 

4.      Pieniądze a małżeństwo. 

5.      Wychowanie dzieci . 

Spotkanie te skierowane do wszystkich małżeństw. Te pary, 

które nie maja problemów dzisiaj mogą je mieć jutro. Inne 

małżeństwa, które maja problemy dzisiaj otrzymają klucz do ich 

rozwiazywania. Warto, więc przyjść. 

W sumie odbędzie się 5 spotkań: 24, 31 października oraz 7, 14, 

21 listopada. Spotkania będą miały miejsce w piątki o godz. 20: 

00 w sali parafialnej. Zapisy w Parafii św. Maksymiliana Kolbe, 

tel: 905.848.2420 
 

 

 

 

 

 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

tel:905.848.2420


 

 

 

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 

 

BANKIET & ZABAWA 
Stowarzyszenie Weteranów oraz 

Stowarzyszenie Pań przy Weteranach zaprasza 

całą Polonię z Oshawy i okolic na Bankiet & 

Zabawę „Charter Night”, który odbędzie się 8 

listopada 2014.  we własnym lokalu przy 1551 

Stevenson Rd. N. 

Kolacja z winem o godz. 7pm.  Zabawa od godz. 9pm do 1am. 

Do tańca gra znany zespół „Standard”.   Bilety w cenie: 

regularny $30, a dla członków $20 od osoby.  Można zamawiać 

w Variety & Deli, 302 Oshawa Blv. Tel: 905-728-7257 

Bilety tylko na zabawę po $10 - będą sprzedawane przy wejściu 

po godz. 9pm.   

Prosimy o wsparcie tej imprezy i życzymy przyjemnej zabawy. 

 

OGŁOSZENIA  I  REKLAMY  DO  BIULETYNU 
Ogłoszenia i reklamy biznesowe do biuletynu parafialnego 

prosimy składać do południa każdej środy tygodnia. 

Ogłoszenia można przysyłać faxem  lub na e-mail na adres 

parafii swjadwigaoshawa@gmail.com Przypominamy, że za 

ogłoszenia prywatne przyjmujemy ofiary $ 5.00 za jednorazową 

publikację, a za ogłoszenia komercyjne $20 za jednorazową 

publikację.     

WEEKLY ANNOUNCEMENTS  

Announcements for the parish bulletin are requested before 

Wednesday midday of a given week. You can send them by fax 

or e-mail, to: swjadwigaoshawa@gmail.com We wish to remind 

everyone that for: personal announcements we ask for $5.00 

donation, whereas business announcements are $20 for a one 

time publication.      
 

 

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) 

 

 

 

 

 

MODLITWA ANIELSKA O OTWARCIE UPUSTÓW  

ŁASK NIEPOKALANEGO SERCA MARYI  

Matko Łaski Bożej, Matko Miłosierdzia, Matko nad dziećmi 

swymi płacząca! W Twoim Sercu Niepokalanym Pan złożył 

wszystkie łaski nam potrzebne. Wylej je, prosimy pokornie, na 

grzeszników, na tych, którzy o nie proszą i którzy ich przyjąć 

nie chcą – ale przyjmą, na więźniów i prześladowanych, którzy 

mogą ulec pokusie rozpaczy, na bezsilnych i nieświadomych, 

którym grozi zwątpienie, na bojaźliwych i małego serca, 

którym grozi odstępstwo, na pysznych i zaślepionych, którym 

grozi błądzenie i wodzenie innych na manowce,  

na cierpiących i udręczonych, którzy nie wiedzą, gdzie szukać 

ulgi i ratunku, na żarliwych, wiernych i miłujących Cię, 

którym grozi niebezpieczeństwo, na oderwanych od Boga 

przemocą wskutek zgorszenia, którzy nieświadomi swego 

dziecięctwa Bożego nie tęsknią za Tobą, na uwikłanych w 

błędach herezji, a pełnych dobrej woli, którym nie ma kto 

wskazać drogi, na tych, co zginąć mają, a nie wiedzą godziny i 

chwili, na tych, którzy się wszystkiego spodziewają od Ciebie i 

przez Ciebie, bo są z Tobą związani sercem w niewolnictwie 

miłości, i na tych, którzy gorejąc w płomieniach 

oczyszczającej miłości, tęsknią za Tobą, za chwilą, której 

pewność już mają, na ten naród nasz, którego Królową byłaś, 

jesteś i będziesz, Królowo Polski, i na te narody, które Ciebie 

sercem najlepszych synów i córek zawsze miłowały i wielbiły,  

i na te narody, które się Matki własnej zaparły, i na te biedne 

ludy, które nie wiedzą, żeś Ty też ich Matką, i na Papieża i 

wszystkie rodziny zakonne i wszystkich, którzy otrzymali 

sakrament kapłaństwa i którzy życie swe oddali Bogu na 

służbę. Och, Pani! Na tych racz wylewać najhojniej Swe łaski, 

bo oni byli i teraz są najstraszniej przez wroga znienawidzeni, 

dręczeni i do zguby przeprowadzeni.  

Maryjo, ustawicznie Cię o to błagamy, niech każde uderzenie 

naszych serc puka do Twego Złotego Serca, otwierając Je do 

upustu tych łask dla wszystkich, wszystkich! Przez miłość i 

upodobanie całej Trójcy Przenajświętszej, przez miłość 

Boskiego Serca Twego Syna, przez miłość i uwielbienie 

wszystkich Aniołów, przez miłość wszystkich tych serc 

ludzkich, które były, już są i jeszcze będą zdobyczą miłości 

Twego Niepokalanego Serca Macierzyńskiego – błagamy Cię, 

wysłuchaj nas, zawsze wysłuchaj nas, bo my ufamy – ufamy 

tak, że nasza ufność nie może być zawiedziona. Więc serca 

nasze w spokoju i miłości pragną Ci – o Pani Przedziwna – 

każdym uderzeniem śpiewać Magnificat wdzięczności teraz i 

na wieki. 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 

 

http://www.wwme.org/
tel:%28905-896-2958
mailto:cora-mikebryce@sympatico.ca
mailto:swjadwigaoshawa@gmail.com
mailto:swjadwigaoshawa@gmail.com
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                                                              $0.00 

Kawiarenka                                                                             N/A 

Obecnie na koncie/ present balance                              $11.932.92 
 

 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Oct. 12, 2014 

#kopert/ envelopes 298 

Ofiary/ collections $2,844.00 
Ofiary bez kopert /loose $ $266.00 
World Missions $60.00 

Flowers $40.00 
Poor Box $20.00 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


 

 

 

 

  
 

 

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 

 

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  

 

TEDEUSZ RECZULSKI  BA., LL.B. 

Adwokat – Notariusz 

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

 

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 Blossom 

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:  

osób prywatnych, 

 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 

www.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 

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

www.oshawahearing.ca 

 

 

 

DUNDAS MOTORS 
General Repairs, Automatic, 

Transmission, Tune-ups, Brake repairs 

Chuck Beaulieu – Licensed Mechanic 

  możliwość mówienia po polsku 

110 Verdun Rd. Oshawa 

        905 – 725 – 9763 
 

SUPPORT  THOSE   WHO  SUPPORT   US  –  POPIERAJMY   FIRMY  SPONSORUJĄCE   NASZ BIULETYN

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


 


