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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, 34-40 

 

 

The great commandment! Love of 

God and love of neighbor. 

Everything depends on love.  

All we have to do is hear these 

words of our Lord to realize that 

love is at the basis of all of our 

life -if we want to follow Him.  

We humans always find reasons 

and pretexts not to love one 

another. That seems to be part of 

our being. We don't look for sin 

but we often avoid the good that     

                                           we could do. 

Today, as we hear the Word of God once more, we can commit 

ourselves to loving others once more and to seeking active ways 

of love those who cannot follow the way of life that we have 

received from Jesus. May the Holy Spirit guide us! 

 

"We shall steer safely through every storm, so long as 

our heart is right, our intention fervent, our courage 

steadfast, and our trust fixed on God."   - St. Francis De Sales 
 

«„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 

swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i 

pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz 

miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch 

przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy». 

Odpowiedź Pana Jezusa rodzi w nas pytania: jak żyć miłością? Jak 

rozumieć miłość?  Kto kocha, nie myśli o korzyściach, udzielonej 

pomocy lub poświęceniu. Kochając, dajemy przecież wszystko, 

chętnie, nie myśląc o rewanżu.  Zastanawiamy się niejednokrotnie, 

jak postępować, by żyć pełnią istnienia, by znajdować środek na 

zło kłócące się z naszym pragnieniem szczerości, sprawiedliwości, 

spokoju i pokoju, a przecież to miłość do Boga i miłość do 

człowieka jest odpowiedzią na nasze wszystkie pytania i 

wątpliwości. To miłość uzdalnia nas do bycia prawdziwymi 

ludźmi. Gdzie jest miłość, tam jest szczęście. Miłość rodzi miłość 

i wraca do tego, kto ją daje. Na drodze rozwoju duchowego miłość 

bliźniego jest wyznacznikiem miłości do Boga. 

Za kilka dni pójdziemy odwiedzić naszych bliskich zmarłych, 

odmówimy nad ich grobami modlitwę. Pamiętajmy wtedy, że to 

również wyznanie miłości do nich. Na drodze rozwoju duchowego 

miłość bliźniego prowadzi do miłości Boga. 

Módlmy się, prosząc o to, byśmy odkryli całe piękno miłości 

bliźniego i zrozumieli ścisły związek między miłością do Boga i 

do człowieka. 

 

 

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 25, SATURDAY – SOBOTA   
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 Zofii i Kazimierza Ciołko z     

                     okazji 50 rocz. ślubu 

Po Mszach św. Zapraszamy Wszystkich do naszej Ministranckiej Kawiarenki 
 

October/ Październik 27, Monday – Poniedziałek                                 
7:00PM        † Józef Potoniec – Córka z rodziną 

7:00PM        † Henryk Demczyk – Żona i dzieci 

 

October/ Październik 28, Tuesday – Wtorek           ~Św. Apostołów: Szymona i Judy Tadeusza~                            
7:00PM         † Edward Fracz – Rodzina  

7:00PM         †† Michał i Franciszek – Zofia Sander 

 

October/ Październik 29, Wednesday – Środa                             

6:30PM     RÓŻANIEC DLA DZIECI     
7:00PM        †† Jerzy Kołodziejczak, Gerard Kamiński i Jan Piekarski  – Daniela Kołodziejczak z rodziną 

7:00PM        † Zbigniew Szczepański – Rodzina  
 

October/ Październik 30, Thursday – Czwartek          
7:00PM       † Maria Stankiewicz (2 rocz. śm.)  – Mąż z rodziną  

7:00PM       † Bernard Kozłowski – Sabina 
 

October/ Październik 31, Friday – Piątek                
7:00PM       †† Rodzice z obojga stron: Tekla i Józef oraz Janina i Mieczysław  – Rodzina Łapińskich  

7:00PM       † Elżbieta i Piotr Was – Córka 

5:00PM – 8PM     ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO SALI PARAFIALNEJ NA        

                    TEGOROCZNY BAL WSZYSTKICH ŚWIŚTYCH 
 

NOVEMBER/ LISTOPAD 1, SATURDAY – SOBOTA                       ~ALL SAINTS DAY – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH~  
8:00AM          † Edmund Krasiński (3 rocz. śm.) –  Żona z rodziną 

10:00AM        †† Zmarłych z Rodziny Koncewiczów –  Rodzina 

5:00PM           †† Elżbieta Mielniczuk (71 rocz. śm.) –  Wnuczka 

6:00PM           Zaduszkowe Czuwanie   (przynosimy ze sobą świece) 
                      

NOVEMBER/ LISTOPAD 2, SUNDAY –  NIEDZIELA                          ~All Souls’ Day ~ WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH~ 

8:00AM       † Piotr Tymejczyk oraz zmarłych z rodziny – Córka z rodziną                                    >>>Zmiana Czasu<<< 

9:30AM       For God’s blessing, prosperity and good health on occasion of parents wedding anniversary –  Daughter 

11:00AM     †† Za Zmarłych z Rodziny Siwik: Stefanię, Stanisława, Czesława, Tadeusza i Mieczysława   

>>> MSZA NA CMENTARZU <<<     

2:00PM        †† Za Zmarłe Członkinie z Towarzystwa Różańca Świętego 

2:00PM        †† Za Zmarłych z Wypominek        Nowenna. # 1. 
 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

2 LISTOPADA / 2nd OF NOVEMBER 2014 
 

5:00PM       E. Gajer 

8:00AM       N. Wojdyło, D. Ziarno 

9:30AM       H. St. Louis, D. McLaren, E. McLaren 
11:00AM     K. Jurczyk, M. Rozdeba, J. Barański, O. Bundyra 

2:00PM       M. Świrski, D. Bagińska, Z. Sokołowska 

 

LICZENIE WIERNYCH W KOŚCIOŁACH &  

W OŚRODKACH MISYJNYCH 

Tego weekendu 25/26 października, w kościołach 

katolickich w całym kraju kontynuowane jest 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.  
 

 

 
 

 

DAYLIGHT SAVING TIME: Just a reminder to turn your 
clocks & watches back by 1h on Nov. 2nd 2014 

ZMIANA CZASU: Przypominamy, że w nocy z 1go na 2go 
listopada cofamy nasze zegary, zegarki i budziki jedną 

godzinę do tyłu.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

NABOŻEŃSTWO   

RÓŻAŃCOWE  
Dobiega końca miesiąc październik, 

ofiarowany czci Matki Bożej. 

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”.  
 

NABOŻEŃSTWO   RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI 
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. 

 

ZADUSZKOWE CZUWANIE 
Serdecznie zapraszamy  Wszystkich na 

ZADUSZKOWE CZUWANIE, które będzie 

miało miejsce w Uroczystość Wszystkich 

Świętych, czyli 1 listopada (sobota), o godz. 

6:00pm, bezpośrednio po ostatniej Mszy św.  

To modlitewno-adoracyjne spotkanie………. 

pragniemy ofiarować w intencji zmarłych z 

naszych rodzin i przyjaciół, do  których grobów nie możemy 

dotrzeć aby się pomodlić, gdyż spoczywają z dala od nas.  
Już teraz można wysyłać na skrzynkę mailową imiona i 

nazwiska zmarłych, za których będziemy się modlić w czasie 

czuwania. Mail: swjadwigaoshawa@gmail.com 

W programie: 

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy akompaniamencie 

zespołu. 

W trakcie nabożeństwa będzie możliwość ucałowania  relikwii:  

Naszej Patronki św. Jadwigi, św. Piusa X- Papieża,  

św. Jana Kantego (St. Joannis Cantii), św. Anny (St. Annae 

Matr),   

św. Perregrima -patrona od chorób rakowych i zakaźnych; &  

św. Ojca Pio 

Spodziewamy się też, że obecne będą relikwie:  

Św. Jana Pawła II, Św. Faustyny Kowalskiej, Bł. Karoliny 

Koskówny (Patronki dzieci i młodzieży)  

Prosimy przynieść ze sobą świece! 

              

Twoi bliscy zmarli czekają na Twoją modlitwę! 

 

 
 

MODLITWY   ZA   ZMARŁYCH  
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 ksiądz 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. 

 

PRAYERS FOR THE DEAD 
The month of November is dedicated particularly to prayers for 

the dead. Let us remember our dearly departed through prayers, 

believing in the Communion of Saints.                                                                    

* On Sunday, 2
nd

 of November at 2:00p.m. in the Chapel at 

Resurrection Cemetery in Whitby, there will be a Mass 

served for all of our dearly departed. Shortly after the Mass, 

Father will be available to visit and bless the graves of our 

loved ones.  At 3p.m. the other Father will visit the graves of 

our deceased members at Thornton Cemetery.  Please note: 

due to the prayers taking place at the cemeteries, the Holy 

Mass originally scheduled for 12:30p.m is 

cancelled.………………………………………… 

* From the 2nd to the 10th of November a special Novena of 9 

Masses will be dedicated to the deceased, through the rosary and 

remembrances. The names of the dead should be written legibly 

on the special envelopes –which are placed on the tables by the 

main entrance of the church. 
 

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                 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 
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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. 

 
 

 Dzień Wszystkich 
Świętych, a następnie 

Zaduszki.  

 

"Święci są jak grupy drzew. 

Każde z nich przynosi inne 

owoce, ale czerpie wodę z tego 

samego źródła. Uczynki 

jednego świętego różnią się od 

uczynków innego, ale we 

wszystkich nich działa ten sam 

Duch" 

Oby i ten, który czyta te słowa, był zawsze cały dla Boga. 

Czcząc dzisiaj świętych Pańskich, nie zapominajmy, że Bóg 

chce, aby każdy z nas był święty.  

Święta Zmarłych, są dniami pamięci o tych, co już odeszli, 

których już nie ma wśród nas. Polska tradycja nakazuje 

odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, 

złożenie wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca wiecznego 

spoczynku, zachowajmy należytą powagę, zastanówmy się nad 

przemijaniem, przywołajmy ulotne wspomnienia. Cmentarz jest 

miejscem gdzie spoczywają nasi najbliżsi; dziadkowie, 

rodzeństwo, nasi rodzice, również najbliżsi naszych znajomych. 

Ich też należy uszanować. Święto Zmarłych jest to dobry 

moment na refleksje, także nad własnym życiem, nad 

przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jest to okazja do 

wspomnień, do dzielenia się troskami, kłopotami i radością. 

 

Kościół pielgrzymujący na tej Ziemi liczy na pomoc świętych w 

niebie.. Szczególnym darem dla zmarłych jest odpust zupełny, 

który możemy uzyskać od 1 do 8 listopada nawiedzając 

cmentarz oraz modląc się za nich. 

Aby otrzymać odpust zupełny należy spełnić zwykłe warunki: 

tzn.: być w stanie Łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i 

pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. Odpust ten wolno 

ofiarować jedynie za zmarłych 
 
 

 NIECH ODPOCZYWA W POKOJU 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej 

zostały powołane do Pana: śp. † Helena 

Horbacewicz i Władysława Reszka. Zmarłe polecamy 

Bożemu Miłosierdziu, a rodzinie i znajomym pogrążonym w 

żałobie składamy wyrazy współczucia.   

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. 

 

MAY THEY REST IN PEACE 

Last week, God called to eternity: † Helena Horbacewicz & 

Gladis Reszka. 

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! 
 

 

PODZIEKOWANIE 
 

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo 

zostawili ślady w naszych sercach" 
Serdeczne podziękowania ks. Krzysztofowi, krewnym, 

sąsiadom, przyjaciołom, znajomym oraz wszystkim, którzy 

wzięli udział w uroczystości pogrzebowej ŚP. Bronislawa 

Zubrzyckiego składają: żona, córki i syn z rodzinami. 
 

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. 

 

CZY HALLOWEEN TO TYLKO 

NIEWINNA ZABAWA? 
W Piśmie Świętym czytamy: "Wszystko badajcie, a co 

szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma 

choćby pozór zła" (1 Tes 5, 21-23). 
Korzenie „Halloween” sięgają pogańskich obchodów święta 

duchów i celtyckiego boga śmierci. Autor „Biblii Szatana” i 

twórca współczesnego satanizmu Anton Lavey stwierdził, iż noc 

z 31 października na 1 listopada jest największym świętem 

lucyferycznym. Kroniki policyjne potwierdzają wzmożoną 

liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, 

nasilających się w tym właśnie czasie. Kościół ostrzega przed 

angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. 

Wcześniej św. Mikołaj został zastąpiony przez zlaicyzowaną 

maskotkę Coca-Coli, następnie walentynki wyparły 

wspomnienie św. Walentego, a teraz Halloween próbuje 

młodemu pokoleniu wywrócić w głowie sens uroczystości 

Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego. 

Halloween to celtyckie, a zatem pogańskie święto. Związane 

było z obrzędami Samhain. W średniowieczu nadano mu nazwę 

All Hallows Eve - co znaczy - Wigilia Wszystkich Świętych.    

W skrócie Halloween. Halloween polegało na kontaktowaniu się 

z zaświatami, po to by odkryć przyszłość, nabrać mocy, 

zaspokoić potrzeby zmarłych. Zwyczaje te można porównać z 

obchodzonymi w naszej części Europy dziadami, tak dobrze 

zobrazowanymi przez Adama Mickiewicza w III części jego 

najważniejszego dramatu. Dziady jednak Kościół katolicki 

skutecznie wyrugował kilka wieków temu. W miejsce 

obrządków mających za cel kontakt z duchami, udało się 

wprowadzić kult zmarłych, polegający na czczeniu ich pamięci i 

modlitwie za nich. Dzięki temu od XII wieku w Kościele 

obchodzi się Dzień Zaduszny. W XIX wieku zwyczaje  
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Halloween dotarły wraz z emigrantami z 

Wysp Brytyjskich do Ameryki. Tam nabrały 

swojego kolorytu i komercyjnego charakteru. 

Smaczku (a może raczej niesmaczku) dodaje 

fakt, że w Nowym Jorku jest to dzień parad 

gejowskich. W XX wieku zmodyfikowana 

pogańska praktyka powróciła już nie tylko na Wyspy Brytyjskie, 

ale do całej Europy. Na ironię zakrawa fakt, że choć w niemal 

całej Europie udało się Kościołowi „ochrzcić” dziady, po 800 

latach musi on ponownie walczyć o to, aby kult zmarłych nie 

miał okultystycznego charakteru. Tak to już jest, licho nie śpi. 

Wiele osób uśmiecha się pod nosem, kiedy poznaje stanowisko 

Kościoła na temat Halloween.  

Najczęściej ludzie używają argumentu: co złego jest w tym, 

że dzieci przebierają się za czarownice i diabliki? Albo: 

przecież to tylko zabawa, nie ma w niej nic złego. Problem 

polega na tym, że cała symbolika i atmosfera Halloween otwiera 

człowieka na rzeczywistość, o której gdyby człowiek wiedział, 

uciekałby, gdzie pieprz rośnie. Taka oto dynia z zapaloną w niej 

świecą symbolizuje dusze błąkające się w postaci ogników. 

Tańce czarownic z diabłami i skrzatami przy ognisku (za te 

postaci przebierają się dzieci) mają za zadanie skontaktować 

człowieka z duchami. Wróżby mają na celu zajrzeć w zaświaty, 

by dowiedzieć się czegoś o nadchodzącej przyszłości.  

Jak wiemy, wróżby to grzech śmiertelny przeciw Panu Bogu, 

który jest jedynym Panem Czasów. Nie wolno próbować wcielać 

się w Jego rolę i próbować odkrywać przyszłość, którą 

zaplanował. Otwieranie się zaś na duchy to zabawa z diabłem w 

chowanego, ale na takich zasadach, że jedynie człowiek szuka, a 

diabeł pozwala się znaleźć. Duchy istnieją. Z tym tylko, że dusze 

zbawione trwają w adoracji Boga, a nie zajmują się ziemskimi 

zabawami ludzi. Toteż kiedy wywołujemy duchy, możemy mieć 

pewność, że spotkamy albo duszę potępioną, albo demony.      

Bo choćby człowiek tę zabawę traktował zupełnie niepoważnie, 

to diabły odpowiadają na każde zaproszenie człowieka. Zresztą 

sama atmosfera Halloween bliższa jest naszym wyobrażeniom 

piekła niż nieba. Bo czy wyobrażamy sobie niebo jako miejsce, 

po którym hasają diabełki, potwory, kościotrupy i czarownice?  

A jeżeli nie, to po co bawić się w piekło? Czy zabawa w 

potępienie i przebieranie się za przyjaciół szatana jest miła 

Chrystusowi? Wszyscy egzorcyści zwracają uwagę, że problemy 

opętań i schorzeń psychicznych na tle demonicznym zaczynają 

się niemal zawsze od niewinnych praktyk. Należą do nich: 

słuchanie obrazoburczej muzyki, wróżenie, kontaktowanie się z 

duchami, noszenie talizmanów czy też zabawa w piekło, diabły 

itp.  

Dobro zapanuje nad złem wtedy, kiedy odbije się echem 
w ludzkich sercach.   Senna K. 

 
 

WYNAJM SALI PARAFIALNEJ 
Od nowego sezonu, czyli po wakacjach, próby 2-ch najstarszych 

grup naszego Zespołu „Tatry” zostały przeniesione na Niedzielę, 

w godz. 5-9:30pm.  W związku z tym nie mamy możliwości 

udostępnienia naszej Sali Parafialnej na innego rodzaju imprezy 

dla naszych Parafian.  Istnieje możliwość wynajmu Sali tylko na 

małe imprezy w sobotę po południu.  Próby Zespołu trwają od 

września do maja.  Znaczy to, że w letnie miesiące sala może 

być dostępna również w niedziele; czyli od maja do września.  

Instruktor zespołu zmienił pracę i jedynie w niedzię może 

poświęcić swój czas przyjeżdżając z Mississagua. Dziękujemy 

za wyrozumiałość.    
 

 

 

KAWIARENKA 
Tej niedzieli, czyli, 26 października, 

zapraszają nas na ciasta domowego wypieku i 

ciepłą, swieżo zaparzoną herbatę i kawę 

Mamy naszych Ministrantów.     

                           Serdecznie zapraszamy.  
 

Uwaga: 2 listopada, Kawiarenki nie będzie ze względu na 

Święto Zmarłych, za co wszystkich kawoszów z całego serca 

przepraszamy.  

 
 

 
 

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

 

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. 
 

 

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA WETERANÓW 
Dzisiaj, w niedzielę 26 październikao godz. 2:00PM odbędzie się 

zebranie  Stowarzyszenia Weteranów.  Stowarzyszenie Pań przy 

Weteranach ma swoje zebranie o tym samym czasie. 

Prosimy członków o przybycie. 

 

 
 

 

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 

 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede 

Wszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, 

Św. Jadwigę 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 



 

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                                                       $1,030.00 

Kawiarenka                                                                             N/A 

Obecnie na koncie/ present balance                              $12.962.92 
 

 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Oct. 19, 2014 

#kopert/ envelopes 316 

Ofiary/ collections $3,484.00 
Ofiary bez kopert /loose $ $102.00 
World Missions $1,368.00 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 SALI 
PARAFIALNEJ  

Tylko Na Małe Okazje & 

Wyjątkowe Uroczystości 

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.com 
 

   

 

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


 


