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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 

Miesiące Zimowe // During the Winter Months    7:00P.M. – Polish           
 

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – Mark/ Marka 13,33-37 

 
 

Advent begins with us looking at the eventual end of the world. 

The passage in today’s Gospel account is taken from St. 

Mark’s report of Jesus speaking to His disciples about the end 

of the world, telling them (and us) to be watchful and alert 

because we do now know when the Last Day will dawn.  

No one does. 

Advent is a time to see the world for what it is, to acknowledge 

the mess things are in… We long for peace. We cry out for 

justice. Security remains illusive. Dishonesty, corruption and 

greed still beset us. We lament the fact that the world in which 

we must live is in the condition that it is. We must recognize 

our own failings, failings caused by our own indifference and 

apathy. We’re too distracted, lost in i-phone chatter, twittering 

and tweeting away¸ awash in e-mails. Advent can be a gift that 

allows to take time out to clearly see that we need a savior and 

in our hearts to listen to His voice within us. We need God to 

come among us and set us back on the right path for living on 

this planet among each other, as He intended we should. And, 

of course, Christmas is the celebration of the fact that God has 

done just that. In Christmas He has given us His presence, His 

power, and His love.  Advent is God’s gift to us – the gift of 

time in which we can reflect upon. God’s answer comes to us. 

When He arrives, will He find faith?                   Fr. Charles Irvin                                            

 

 
 
„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan 

domu przyjdzie” (Mk 33,35) 
 
A wielu z nas potrafi ciągle powtarzać: Jeszcze mam czas, na 

modlitwę, na Eucharystię, na czynienie dobra, na pomoc 

bliźniemu ... jutro się wyspowiadam, jutro się poprawię, jutro 

wynagrodzę krzywdy, jutro przeproszę kolegę.... Oby nie było 

za późno, obyśmy nie musieli się kiedyś wstydzić przed 

Bogiem, że zmarnowaliśmy czas i przespaliśmy wszystkie 

okazje do czynienia dobra. 

Adwent to czas poukładania na nowo naszego życia, czas 

radosnego oczekiwania na świętowanie Bożego Narodzenia i 

powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Dziękujmy 

dzisiaj Chrystusowi, że pozwolił nam doczekać tego 

błogosławionego czasu, którym jest Adwent. Dziękujmy dzisiaj 

Chrystusowi, że przypomina nam o potrzebie nawrócenia i 

czuwania. On nas kocha. Pragnie zastać nas czuwającymi  i 

gotowymi na spotkanie z Nim. Nie chce nas karać, ale chce nam 

dać szczęście wieczne. Amen. 

 

 

 
 

 

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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NOVEMBER/ LISTOPAD 29, SATURDAY – SOBOTA                                                      
5:00PM          † Marian Chyb (15 rocz. śm.) –  Żona z dziećmi 
                      

NOVEMBER/ LISTOPAD 30, 1st  SUNDAY OF ADVENT–  1 NIEDZIELA ADWENTU              
8:00AM         †† Honorata i Emil Slipek –  Syn z rodziną                                           

9:30AM         †† Andrzej Ciszewski i Zofia Banas – Family 

11:00AM       † Jacek Ochman (7 rocz.śm.) –  Rodzice i Siostra z rodziną       Msza św. z Udziałem Dzieci 

12:30PM        † Kazimierz Skarżyński (44 rocz. śm.) –  Córka z rodziną 

                     Zapraszamy do naszej Kawiarenki na kawę i ciasto        
 

December/ Grudzień 1, Monday – Poniedziałek                
7:00PM        † Janina Polnicka (8 rocz. śm.) – Córka z rodziną 

7:00PM        Wolna intencja 

 

December/ Grudzień 2, Tuesday – Wtorek          
7:00PM         Za Parafian 

7:00PM         Wolna intencja 

 

December/ Grudzień 3, Wednesday – Środa              ~Św. Franciszka Ksawerego~                   
6:00PM         Wolna intencja 

6:00PM         Wolna intencja 
 

December/ Grudzień 4, Thursday – Czwartek                        ~Św. Barbary~                   
7:00PM         †† Stanisława, Kazimierz i Edward Pudlis – Córka 

7:00PM         Wolna intencja 
 

December/ Grudzień 5, First Friday – Pierwszy Piątek                
8:00AM         †† Jerzy Kołodziejczak i Ignacy Suchorski – Rodzina Balwinczak 

7:00PM         † Bronisława Suchto (1 rocz. śm.) – Rodzina 
 

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 6, SATURDAY – SOBOTA                ~Św. Mikołaja~                                                        
8:00AM         Wolna intencja  

5:00PM          O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski z okazji urodzin – Mąż  
                      

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 7, 2nd SUNDAY OF ADVENT  –  2 NIEDZIELA ADWENTU              

8:00AM         † Jerzy Kołodziejczak (10 rocz. śm) –  Żona  z rodziną             ~Pomoc Kościołowi na Wschodzie- Kolekta~ 

9:30AM         † Aleksander Puzio (8 rocz. śm.) – Brother with Family 

11:00AM       †† Stefan Jagoda i Córka Irena–  L. &  Z. Jagoda        

12:30PM        † Natalia Romanowska (5 rocz. śm.) –  Wnuczka  z rodziną 

                     Zapraszamy do naszej Kawiarenki na kawę i ciasto        
 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

7 GRUDNIA / 7TH OF DECEMBER 2014 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM         N. Wojdyło, T. Dzięgiel 

9:30AM         M. Fotheringham, H. Miklaszewski, A. Tass 
11:00AM       B. Piasecka, A. Majewska, M. Słomińska, 

                       O. Sagan 

12:00PM       D. Bagińska, Z. Sokołowska, A. Gardzińska 
 

 

MODLITWA ADWENTOWA 
Panie, dobry Boże. Oto znów jesteśmy przed Twoim 

obliczem. Jesteśmy u progu Adwentu. To kolejny Adwent 

w naszym życiu. Tym bardziej towarzyszy nam refleksja 

nad naszym życiem, postępowaniem, bo przecież zaraz 

Wigilia, Boże Narodzenie, “sylwester”, Nowy Rok. Dni 

biegną jak szalone, ale to dlatego, że gdzieś w jakimś 

momencie życia zapominamy, że to Ty jesteś Panem życia i 

śmierci. 

Prosimy Cię, Boże, daj nam łaskę godnego przeżycia czasu 

oczekiwania. Spraw, abyśmy mieli siły do pracy i do 

modlitwy. Panie, spraw, aby nadchodzący czas 

adwentowego czuwania, był dla nas czasem łaski i 

zbawienia. Oczyść nasze dusze z wszelkich brudów, obdarz 

łaską ładu wewnętrznego i daj nam siłę trwania w 

Tobie.Wlej w serca dzieci i młodzieży dar radości ze 

spotkania na roratniej liturgii. Spraw, abyśmy częściej 

spotykali się z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki 

wieków.  Amen. 
 

 

 
 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – 

PrzedeWszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii,  

Św. Jadwigę  

 

 
 

Uwaga: W naszej  parafialnej księdze, jest wolnych kilka 

intencji mszalnych.  Jeżeli byłyby ważne sprawy do omodlenia 

lub ważne rocznice, prosimy o kontakt z biurem parafialnym.                                                                                                  
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADWENT ZNACZY OCZEKIWANIE... 
v 

 
 „I znów jest adwent w Twoim Kościele, Boże. 

Znów wracamy do modlitwy, tęsknoty i wyglądania, 
do pieśni nadziei i obietnicy. 

Wszelka niedola ludzka, wszelki niedosyt, całe wierzące 
oczekiwanie zbiega się znowu w tym jednym słowie: 

Przybądź! Nie zwlekaj!”  Karl Rahner 
 

Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy nowy rok 

liturgiczny, a jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu. To 

najpiękniejszy okres w życiu człowieka, okres oczekiwania na 

narodziny Boga Człowieka. Ale czy tylko? Może piękno tego 

okresu to także oczekiwanie na ponowne narodziny każdego z nas, 

na zmianę tego, co złe i nie takie, jak być powinno. 

Wykorzystajmy ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z 

Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, 

która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na 

przyjście Odkupiciela. Podczas Mszy Świętych będzie Ją 

symbolizowała zapalona roratnia świeca. Starajmy się naśladować 

Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.          

W okresie Adwentu Msze św.:  

Wieczorne Msza św. w środy o godz. 6:00pm. a w pozostałe dni 

tygodnia o godz. 7:00pm.   Okazja do spowiedzi przed każdą 

Mszą św. 
 

Pamiętajmy, ze rozpędzony świat boi się człowieka duchowego, 
który zdolny jest do krytyki tego, co niepotrzebne, co małostkowe, 
co ośmiesza godność człowieka. I nie pomoże zasłanianie się 
tańczącym “mikołajkiem” i błyskotliwe świecidełka na choince, a 
nawet sztuczny śnieg i lód. Para Wędrowców – Maryja z 
Dzieciątkiem – idą do Betlejem. Pomoże im święty Józef, Opiekun. 
Dołączamy się do nich. Po drodze dojdą prorocy z Izajaszem, 
Jeremiaszem i Janem Chrzcicielem na czele, Mędrcy, Święci 
Pańscy, wszyscy ci, których spotkaliśmy na naszej drodze. Dojdą 
poeci i pisarze, których dzieła wciąż tchną duchem prawdy i 
miłości. Dojdą do nas dzieci i młodzi, którzy muszą się jeszcze 
uczyć wiary. Zadaniem dorosłych jest pomóc najmłodszym wejść 
w tajemnicę Wcielenia. A pomocą w tym niezwykłym zadaniu są: 
msza święta roratnia, światło adwentowych lampionów i “świecy 
roratniej”, symbol adwentowego wieńca, radosny śpiew pieśni 
adwentowych, słowo Boże, wzajemna pomoc w przygotowaniu 
się do świąt, wewnętrzne wyciszenie, adwentowe refleksje. 
Wówczas świat, choć rozkrzyczany, milknie, bo pragnie usłyszeć 
delikatny, niebiański i pełen tajemnic śpiew: „Czekam na Ciebie, 
Jezu mój mały” 
 

RORATY DLA DZIECI 

Zapraszamy w każdą środę dzieci i młodzież   

 do wzięcia udziału we 

Mszy świętej roratniej o g.6.00 p.m.  
 

Na roraty przynosimy ze sobą lampiony i   

serduszka a na nich wypisane dobre  

uczynki i wrzucamy do koszyka. 

 
 
 

ADVENT  
Today we begin a new liturgical year in the church as well as the 

Advent season, which is the joyful waiting for the coming of our 

Lord. From the 16th of December we will deepen the secret of the 

coming of Christ before the end of time. As well the following 

days are meant to be our preparation to the Christmas season.  

Let us take advantage of this time for renewal and strengthening 

our faith in God and our fellow man. With particular attention let 

us look steadfastly at Mary, who is the most beautiful model of the 

advent preparation for the coming of our Saviour. During the Mass 

She will be symbolized by the Advent season candle. Let us try to 

in her footsteps of never ending faith and giving to God and to 

people. 

During the Advent season:  

Evening Masses on Wednesday 6:00p.m, and throughout the 

week at 7:00p.m. Opportunities for confessions before each 

Mass. 
 

 

TOWARZYSTWO RÓŻAŃCOWE 
   W  pierwszą niedzielę miesiąca, czyli 7 grudnia - 

bezpośrednio po ostatniej Mszy Św. niedzielnej 
odmawiana jest modlitwa różańcowa, przy 
wystawionym Najświętszym Sakramencie, na 
którą Wszystkich parafian serdecznie 
zapraszamy! 

 

PAPIESKIE INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA 

GRUDZIEŃ 

Intencja ogólna:  Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i        

                      nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli. 

Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar   

                              wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami. 

 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 

Nic tak nie oczyszcza sumienia i nic tak 

nie uspokaja serca jak sakrament 

pojednania. Warto o tym pamiętać w 

każdy pierwszy piątek miesiąca, tym 

bardziej że Pan Jezus zapewnia o swojej 

miłości i miłosierdziu, a także o swojej 

łaskawej cierpliwości.  

Najbliższy piątek, 5 grudnia to Pierwszy Piątek miesiąca. 

W tym dniu odwiedzimy chorych i starszych Parafian z posługą 

sakramentalną.  Msze św. odprawiane zostaną o godz.  8:00AM, 

& 7:00PM.  Zapraszamy na adorację Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie od godz. 6:00pm do 6:55pm.  W tym czasie okazja 

do spowiedzi św. 
 

FIRST  FRIDAY OF  THE  MONTH 
On the occasion of the first Friday of the month, from 6:00 to 

6:55PM, we welcome everyone for communal prayers before 

Jesus in the Holy Sacrament. During this time there will be an 

opportunity for confessions; after the adoration - Holy Mass will 

follow. 
 

KOPERTY  PARAFIALNE  NA  2015 
Dzisiaj można odebrać koperty parafialne na rok -2015. Koperty są 

wyłożone przy głównym wejściu do kościoła w porządku 

alfabetycznym. Nazwiska zaczynające się literą A do M będą 

wyłożone po lewej stronie przy wejściu do kościoła, a od N do Z po 

prawej stronie. Prosimy, aby pierwszą kopertę podpisać z 

właściwym adresem. Jeżeli ktoś z Państwa życzyłby sobie składać 

ofiary w ten właśnie sposób a nie miał czasu zgłosić zamówienia na 

kopertki, można to uczynić poprzez skontaktowanie sie z biurem 

parafialnym.  .  Dziękujemy. 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 

PARISH  ENVELOPES  FOR  2015 
Parish Sunday offering envelopes for the year of 2015, are 

available today on the tables at the main entrance to the church 

in alphabetical order. Please ensure that all information printed 

on the label is correct.  If you are not using envelopes this year, 

or wish to start using them, please notify our Parish Office 

ASAP. We encourage everyone to sign their name and address 

on the first envelope they use, just to ensure that our records are 

correct and up to date.  Thank you. 
 

10 GRUDNIA – DZIEŃ  SPOWIEDZI  
Dzień, 10 grudnia został wyznaczony w naszej Archidecezji 

przez Ks. Kard. Collinsa jako Dzień Spowiedzi Św. we 

wszystkich Parafiach i Kościołach.  Pamietajmy, że przy 

konfesjonale każdy chrześcijanin doznaje „oczyszczenia swej 

duszy”, a sakrament pokuty i pojednania jest źródłem nadziei i 

radości. – Z jednej strony Bóg przekreśla wszelkie winy i 

słabości, które szczerze wyznajemy. Z drugiej strony dodaje 

skrzydeł duchowych, wtedy człowiek tym bardziej mobilizuje 

się do wdzięczności wobec Pana Boga, że pozostawił ten skarb, 

który wyzwala i dodaje mocy do dalszej wędrówki przez życie. 

W naszym Kościele spowiedź św. tego dnia będzie od 7:30-

9:00am & 5:30-8:00pm.  W ciągu dnia o każdym czasie, ale 

wejście do Kościoła przez biuro parafialne, lub po 

wcześniejszym ustaleniu przez telefon.  O innych terminach 

spowiedzi przedświątecznej poinformujemy w biuletynie za 

tydzień. 
 

 

Let every heart prepare 

HIM room 
Our Parish Times Are: 

7:30-9:00am & 5:30-

8:00pm or by coming over 

to Church office. 

 

 

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej została 

powołana do Pana: śp. † Jadwiga Oleś. 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: † Jadwiga Oleś.  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! 

 
 

KAWIARENKA 
Zapraszamy do naszej Kawiarenki na ciepłą 

kawę, herbatę i ciasta domowego wypieku, 

przygotowane dzisiaj przez Mamy zespołu 

dziecięcego. 

W nastepną niedzielę, czyli 7 grudnia, swoimi wypiekami 

poczęstują nas Mamy zespołu „Tatry”.  Prosimy o liczne 

przybycie i wspacie. 

Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc i serce włożone w ten 

rzetelny cel.  Bóg zapłać!      Serdecznie zapraszamy. 

 
 
 
 

 
MIKOŁAJKI  
W przyszłą niedzielę, 7 grudnia, do naszej 

świątyni zawita św. Mikołaj; dlatego 

zachęcamy i zapraszamy wszystkie dzieci na 

Msze św. na godz. 11.00 a po Mszy świętej na 

spotkanie do kawiarenki. 

Rodziców prosimy o przygotowanie prezentów dla swoich dzieci 

i złożenie je przed Mszą święta w naszej kawiarence. 

 

KIM BYŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ? 
Święty Mikołaj nie jest legendarną 

postacią z bajki Tysiąca i jednej nocy, 

nie jest Dziadkiem Mrozem z krainy 

PRL-u czy na czerwono ubranym 

klaunem rozdającym cukierki na 

krakowskim Rynku. Był katolickim 

biskupem żyjącym w pierwszej 

połowie IV wieku, który   

troszczył się m.in. o przygotowanie 

posagu dla ubogich dziewcząt, by 

mogły wyjść za mąż. Cechowała go 

wielka wrażliwość na biedę wdów i 

sierot. Jednym słowem był świętym z 

"wyobraźnią miłosierdzia", dlatego 

trzeba i warto go naśladować nie tylko 6 grudnia lecz na co 

dzień. Św. Mikołaj był biskupem miasta Miry w Azji Mniejszej. 

Słynął z dobroci i troski o ubogich. Jego postać osnuta została 

wieloma legendami. Jedna z legend mówi o uwolnieniu, dzięki 

interwencji biskupa Mikołaja, trzech niesprawiedliwie 

uwięzionych oficerów. Inna opowiada o trzech ubogich pannach, 

które wyszły za mąż dzięki dyskretnemu dostarczeniu posagu 

przez Świętego. Od XVIII wieku z jego kultem łączono 

udzielanie stypendiów dla ubogiej młodzieży. Stąd pochodzi 

długa tradycja robienia upominków-niespodzianek dla dzieci, 

które od dawna czekają na ten radosny dzień.            www.deon.pl 

 
OFIARY NA KWIATY 
Przyjmujemy ofiary na kwiaty do 

dekoracji kościoła na okres Bożego 

Narodzenia.  Koperty na ten cel wyłożone 

są na stoliku przy wejściu do kościoła.  

DONATIONS FOR FLOWERS 
We accept with gratitude donations for 

flowers for Christmas Season.   Envelopes 

for this purpose may be found on the table 

near the entrance to the church. 

 

POMOC POTRZEBUJĄCYM 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia w przedsionku kościoła 

można składać trwałe produkty żywnościowe, które 

przeznaczone będą dla najuboższych.  Ofiary pieniężne można 

składać do skarbonki znajdującej się w pomieszczeniu z 

lampkami wotywnymi. 

„Wszystko co uczyniliście najmniejszemu z braci moich, mnie 
żeście uczynili”. 

 

KARTKI I OPŁATKI 
Kartki na Boże Narodzenie oraz opłatki można nabywać po 

każdej Mszy św. przy wejsciu do kościoła, a w czasie tygodnia w 

biurze parafialnym.  

 
 
 



 
 

 

JASEŁKA pt. „Dzieci Polskie w Betlejem” 

 
Z radością przeżywamy okres oczekiwania na Święta Bożego 

Narodzenia.  Jest to czas refleksji, wzajemnej życzliwości i 

przyjacielskich spotkan. 
 

Uczniowie szkoły polskiej Św. Jadwigi wraz z gronem 
pedagogicznym, serdecznie zapraszają na tegoroczne  

Jasełka, które odbędą się 14go grudnia, o godz. 13:45 
 w Sali Parafialnej Kościoła św. Jadwigi w Oshawie. 

W programie: 

 Misterium Bożonarodzeniowe  

 Wspólny śpiew kolęd 

 Wystawa prac „Kartka Bożonarodzeniowa” 
wykonanych przez uczniów naszej szkoły - Nagroda 
Publiczności 

 Dzielenie się opłatkiem  

 Poczęstunek 
Gwarantowany mile spędzony czas 

Grono Pedagogiczne oraz UczniowieSzkoły      
                                                                  Polskiej im. św. Jadwigi w Oshawie 

 

 

MIKOŁAJ U WETERANÓW 
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w 

Oshawie zaprasza dzieci na spotkanie ze 

Świętym Mikołajem, w niedzielę 7 grudnia 

2014. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 

15:00 na hali Weteranow przy 1551 Stevenson 

Rd. N w Oshawie. W programie przewidziana 

jest wizyta Świętego Mikołaja z niepodziankami, wspólne 

zdjęcia, śpiewanie piosenek świątecznych oraz film. Bilety 

można zakupić w każdą niedzielę po Mszy Świetej o godzinie 

11:00am. Cena biletów $10 od dziecka lub $5 od dziecka jeśli 

rodzic lub dziadkowie są członkami Stowarzyszenia Weteranów 

lub Pań przy Weteranach. By uzyskać więcej informacji można 

skontaktować się z Chesterem Skomra pod numerem 

telefonu  905-438-0753 albo drogą e-mailową pisząc na adres 

skomra@rogers.com.  
 

 

CHRISTMAS CRAFTS DLA 

DZIECI 
W sobotę, dnia 6 grudnia, zaraz po 

zakończeniu lekcji religii „Zespół 

TATRY” zaprasza wszysytkie dzieci na 

Christmas Crafts do Sali Parafialnej. 

Wstęp $5 od dziecka (pokrycie kosztów) 

dzieci należące do Tatr wstęp darmowy. W 

programie muzyka, poczęstunek i robienie 

dekoracji świątecznych. Gwarantowana udana zabawa. 

Serdecznie zapraszamy.                                      Zarząd Zespołu 
 

 

 

 

ZABAWA SYLWESTROWA 
Stowarzyszenie Weteranów A.P. w Oshawie i 

Pań przy Weteranach zapraszają całą Polonię 

na  Zabawę Sylwestrową.  Kolacja z winem o 

godz. 8:00pm.  Do tańca gra zespół 

„Standard”.  Bilety w cenie $70 od 

osoby.  Wstęp od 7:00pm.  Zespół gra do 

2:00am.  Szampan o pólnocy. Bilety można 

nabyć w sklepie „Variete Deli” 302 Oshawa Blvd. S., Oshawa, 

tel. 905-728-7257.  Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy.  By 

uzyskać więcej informacji można skontaktować się z 

Bolesławem Drańskim pod numerem telefonu 905-668-3539. 
 

USZKA & PIEROGI NA ŚWIĘTA 
Uszka i pierogi z kapustą i grzybami na święta.   

Grupa 21- przyjmuje zamówienia do 10 grudnia.   

Prosimy dzwonić na tel: 905-571-2624  Dziękujemy. 
 

GMINA 7 ZNPwK W OSHAWIE 
Pragniemy poinformować w sprawie pomocy studentom, która 

promuje ZNPwK Gmina 7 w Oshawa od roku 2007.  Do tej pory 

otrzymało ją 20 studentów na sume 19 000 dol.  Pomoc można 

uzyskać w dwojaki sposób: 

1. Jeżeli dziadek lub rodzic jest członkiem ZNPwK dłużej niż 

jeden rok. 

2. Jeżeli student zapisze się do ZNPwK Gminy 7 w Oshawa i 

będzie członkiem przez jeden rok. 

Pomoc może otrzymać full time student College oraz University i 

Wypłacana jest w styczniu maksymalnie trzy razy w ciągu edukacji.  

Aby otrzymać stypendium w 2016 roku należy zapisać się do 

Gminy 7 ZNPwK do końca grudnia 2014 roku.  Chętnych rodziców 

i studentów zapraszamy.  

Więcej informacji można uzyskać pod nr. Tel: 905-571-3059 
 

ADVENT RETREAT AT ST. GERTRUDE’S PARISH 

“Waiting in Anticipation” 

Set aside one evening to shift your focus during the hectic days 

leading to Christmas.  This Advent mini-retreat will focus on the 

heart’s readiness for the coming of the Savior.  Participants will 

reflect on the need to wait and prepare for Emmanuel’s birth in 

Bethlehem.  The season of Advent will be celebrated with hopeful 

longing and anticipation of the One who leads us out of darkness 

into a world of light.  

Dec. 2, 2014  from 7:30p.m. till 9:30p.m. 

To register, contact: Brenda Voisin tel: 416-934-3400 ext. 523 

ADVENT REFLECTION AT ST. GERTRUDE’S 

PARISH     “Mary’s Way” 

Nothing pleases Mary more than helping us learn how to give our 

lives fully over to God.  Participants are invited to imitate Mary in 

answering God’s call in their own lives.  This 90 min. reflection 

includes presentation, conversation, and prayer 

Dec. 9, 2014 from 7:30p.m. till 9:30p.m. 

To register, contact: Brenda Voisin tel: 416-934-3400 ext. 523 
 

 

 

FRENCH IMMERSION REGISTRATION 
 

At the Durham Catholic District School Board, we welcome all 

students into our French Programs at schools across the region. We 

invite you to enroll your child through our online registration 

process at www.dcdsb.ca from December 10, 2014 to January 16, 

2015. To find your French Immersion school visit our website.  

Students must be entering Grade 1 in September 2015 to register. To 

learn more, attend a Parent Information Session: 

December 3, 2014 at 7:00 p.m. St. Mark the Evangelist Catholic 

School,    95 Waller St., Whitby, ON 
 

 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

tel:905-438-0753
mailto:skomra@rogers.com
tel:905-728-7257
tel:905-668-3539
http://www.dcdsb.ca/


 
 

STAŁE SPOTKANIA 
 

 
KATECHEZY DLA DZIECI 

 

 

Godziny zajęć: 

 

Katechezy mają miejsce w każdą 

sobotę bezpośrednio po szkole 

polskiej 

 

sobota 
 

12:55pm 

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

Zespół dziecięcy sobota 8:30am 
 

CHÓR PARAFIALNY 
 

środa 7pm-8:45pm 
 

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

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

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

TATRY 
 

DATY PRÓB: 
 

 

GODZINY: 
 

GRUPY WIEKOWE: 
 
 

 

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

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

WTOREK 
 

 

7:00 – 8:00pm Grupa 3   (7 – 9 lat) 

7:00 – 8:00pm Grupa 2   (5 – 7 lat) 

6:00 – 6:45pm Grupa 1   (3 – 5 lat) 

 

Renovation Fund      ~ Bóg Zapłać / God Bless You~ 
 

Wpłyneło                                                                           $700.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $12.156.67 
 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Nov. 23, 2014 

#kopert/ envelopes 304 

Ofiary/ collections $3,125.00 
Ofiary bez kopert /loose $ $80.00 
Soc. Of Christ $1,747.00 Flowers  $60 
Special Donation $46.00 

 

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


 


