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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 – John / Jana 2,13-22 

 

In today’s scripture Jesus specifically identifies his own body in 

connection with the temple. Our bodies are also temples of God. And 

we are to honor God with our bodies. Does Jesus need to cleanse out 

our temples? Does he need to come in and cast out our sinfulness so 

that our bodies are holy again? Does he need to take cords and make 

them into a whip so that he can push our sin out of our lives?  Not only 

are our bodies temples to God, but we together as the people of Christ 

are also a temple. When you gather together a group of Christians, a 

holy thing is happening. When you gather together a group of Christ’s 

followers, a sacred space is created.  Jesus cleansed the temple. He 

took God’s house and made it right. He did it physically twice in his 

ministry, then he did it again on the cross. You see, on the cross he 

cleansed this world of its sin. Unfortunately, this world doesn’t always 

want to be clean. 

Let Jesus in your temple. Allow him to work in your life and free you 

from the things of this world that keep you from God. Let him cleanse 

you. Let him redirect you towards God. Let us ask him to clear out our 

hearts so that our relationship with him can grow.  

Father, I have sin in my life which I am not strong enough to deal with. 

I try and I try to make myself a better Christian, a better person, and I 

continue to fail. Help me to give this up. Help me to turn my sins over 

to you. Come into my life with your whip and cleanse me out. Fill me 

with your Spirit. Lord, you have the power to forgive and you have the 

power to change me. I ask that you do that very thing this morning; for 

me and for each person here, Amen. 

 

 

 

Św. Cezary z Arles, poucza:  „Umiłowani bracia, dzięki dobroci 

Chrystusa obchodzimy dziś z radością i weselem rocznicę 

poświęcenia tej świątyni. Prawdziwą jednak i żywą świątynią mamy 

być my sami. Niemniej jednak chrześcijanie słusznie obchodzą 

uroczystość macierzystego kościoła, bo wiedzą, że w nim dostąpili 

duchowego odrodzenia. Najmilsi, przed chrztem wszyscy byliśmy 

mieszkaniem szatana, po chrzcie staliśmy się świątyniami Chrystusa. 

A jeśli uważniej zastanowimy się nad zbawieniem naszej duszy, 

zrozumiemy, że jesteśmy żywą i prawdziwą świątynią Boga. (...)   

Tak właśnie mówił święty Paweł Apostoł: «Świątynia Boga jest 

święta, a wy nią jesteście».  Chrystus przyszedł i wyrzucił szatana z 

naszych serc, aby przygotować w nas świątynie dla siebie. Ile tylko 

potrafimy, starajmy się z Jego pomocą tak postępować, aby z powodu 

złych czynów świątynia ta nie doznała szkody. Kto bowiem źle 

postępuje, wyrządza krzywdę Chrystusowi (...). 

Toteż, najmilsi, jeśli chcemy obchodzić w radości rocznicę 

poświęcenia świątyni, nie wolno nam złymi czynami rujnować w 

sobie żywych świątyń Bożych. Powiem tak, aby wszyscy mogli 

zrozumieć: Jakim chcemy oglądać kościół, ilekroć doń przychodzimy, 

tak też powinniśmy przygotować nasze dusze. 

Chcesz, aby bazylika była piękna? Nie zaśmiecaj swej 

duszy brudem grzechów. Jeśli chcesz, aby bazylika lśniła 

blaskiem, pamiętaj, że i Bóg pragnie, aby twa dusza nie 

była mroczna. Niechaj – jak mówi Pan – tak świeci w was 

światło dobrych czynów, aby uwielbiony był Ten, który jest 

w niebie”.    ks. Tomasz Jelonek
 

 

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 8, SATURDAY – SOBOTA                        
5:00PM           † Ryszard Kulczyński (17 rocz. śm.) –  Rodzina 
                      

NOVEMBER/ LISTOPAD 9, SUNDAY –  NIEDZIELA                          ~Rocznica Poświęcenia Bazyliki Loretańskiej~ 

8:00AM         Nowenna. # 8.  

8:00AM         †† Stanisław Witkowicz & za zmarłych Rodziców z obojga stron –  Adelina Witkowicz wraz z dziećmi 

9:30AM         †† Władysław Leszkowicz & Brother Józef –  Wife with Family 

11:00AM       †† Za Zmarłych z Rodzin: Zubrzyckich & Bundyra  –  Rodzina Zubrzyckich  

12:30PM        W intencji Ojczyzny i o pomyślność dla wszystkich Polaków i ich rodzin 

1:45PM         Akademia z okazji 11 listopada - Zapraszamy do Sali Parafialnej 
 

November/ Listopad 10, Monday – Poniedziałek               ~Św. Leona Wielkiego~                   
7:00PM        Nowenna. # 9. 

7:00PM        † Kazimierz Czajkowski (4 rocz. śm.) – Córki z rodzinami  

 

November/ Listopad 11, Tuesday – Wtorek          ~Św. Marcina z Tours~  
7:00PM         †† Za zmarłych Rodziców: Wojciecha i Zofię – Syn Józef  

7:00PM         O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Karoliny z okazji urodzin – Mama  

 

November/ Listopad 12, Wednesday – Środa        ~Św. Jozafata~                      
7:00PM        †† O szczęście wieczne w niebie dla wszystkich poległych i pomordowanych żołnierzy polskich i członków Armi Krajowej,   

                     harcerzy i harcerki – Sabina  

7:00PM        †† Katarzyna i Wojciech Hodorowicz – Rodzina  
 

November/ Listopad 13, Thursday – Czwartek        ~Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka & Krystiana~   
7:00PM       O Boże błogosławieństwo i szybki powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Basil Hirth Jr. – J. & H. Puzio 

7:00PM       † Karol Pieciula – Córka z rodziną 
 

November/ Listopad 14, Friday – Piątek                
7:00PM        †† Za zmarłych Rodziców: Michała i Annę – Córka z rodziną 

7:00PM        † Bronisław Zubrzycki – Brat z rodziną 
 

NOVEMBER/ LISTOPAD 15, SATURDAY – SOBOTA                            ~Shepherds‘ Trust Collection~ 
8:00AM          † Józef Protasowski –  Rodzina Gron 

5:00PM           Dziękczynna za przeżyte lata, z prośbą o Boże blogosławieństwo, opiekę Matki bożej i potrzebne łaski dla Alicji & Józefa w  

                        dzień 45 rocz. ślubu –  Dzieci 

6:00PM          Zebranie Rady Parafialnej  

                      

NOVEMBER/ LISTOPAD 16, SUNDAY –  NIEDZIELA                          ~Shepherds‘ Trust Collection~ 

8:00AM         O Boże Błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej dla Zofii i Kazimierza Ciołko z okazji 50 rocznicy ślubu  

                       –  Towarzystwo Różańca Świętego 

9:30AM         †† Zofia, Jan & Zbigniew Martynek  – Family 

11:00AM       † Marian Bundyra  (10 rocz.śm.) –  Rodzina Czajowski 

12:30PM        †† Za zmarłych Harcerzy i Harcerki – Szczep Mazowsze i Polanie oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa  

1:45PM         Bigos Harcerski - Zapraszamy do Sali Parafialnej 
 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

16 LISTOPADA / 16th OF NOVEMBER 2014 
 

5:00PM       E. Gajer 

8:00AM       D. Ziarno, N. Wojdyło 

9:30AM       A. Tass, M. Fotheringham, H. Miklaszewski 
11:00AM     A. Kryńska, K. Jurczyk,  A. Kryńska, I. Sagan   

12:00PM      Z. Sokołowska, A. Gardzińska, S. Mąka 

 

Bazylika św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty ma 

najwyższą rangę wśród wszystkich kościołów świata 

chrześcijańskiego.  Dlatego też co roku 9 listopada obchodzimy 

specjalną rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – jako 

jedyna ma ona rangę świętą. Pozostałe rocznice poświęcenia 

większych bazylik rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami i 

Matki Bożej Większej) mają jedynie rangę wspomnienia. 

Większość osób uważa Bazylikę św. Piotra za najważniejszy 

kościół i katedrę rzymską – ale ich pogląd jest błędny. To właśnie 

Bazylika św. Janów na Lateranie jest do dziś katedrą papieża, 

przysługuje jej też tytuł arcybazyliki i nad wejściem widnieje 

wymowny napis: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i 

Świata.  Pamiętajmy, że Kościół jest Domem Bożym w pełnym 

znaczeniu tego słowa, bo Chrystus jest w nim żywy w 

Najświętszym Sakramencie. Ten dzień przypomina nam także, że 

każdy z nas powinien stawać się żywym domem Bożym, 

ponieważ jak świątynia składa się z cegieł, tak Kościół jest 

zbudowany z wiernych na fundamencie, którym jest Chrystus. 
 

 

 
 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – 

PrzedeWszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. 

Jadwigę  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

                     

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI  & REMEMRANCE DAY – 
ŚWIĘTUJEMY TEGO SAMEGO DNIA -ARE CELEBRATED ON 

THE SAME DAY 
 

 
Narodowe Święto Niepodległości - to polskie święto 

państwowe obchodzone co roku 11 listopada,  
dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski 

niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 124 latach 
od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. 

Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 
1989 

Dziś obchodzimy Święto Niepodległości. Zgodnie z tradycją 
modlimy się dziś za Ojczyznę, prosząc Boga o pokój społeczny i 

zwycięstwo prawdy w życiu publicznym, o ducha solidarności ze 
społecznie wykluczonymi i o pomyślność dla wszystkich 

rodaków i wszystkich rodzin. 

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Oshawa zaprasza 
całą Polonię na Uroczystą Mszę św. , która odbędzie się 

 9 listopada b.r. o godz. 12:30am.   
Po Mszy św. zapraszamy na okolicznościową akademię 

do sali pod kościołem.  Serdecznie zapraszamy. 
 

Boże Ojcze nasz i wszystkich ludzi! Błogosław Ojczyźnie naszej. 

Strzeż jej wolności. 

Rozbudzaj poczucie społecznej sprawiedliwości, rozpalaj 

wzajemną bratnią miłość i wykorzeniaj zgubne nałogi. Pomoc 

Twoja, Boże, niech będzie zawsze z nami, abyśmy czyniąc sobie 

nawzajem ziemię ojczystą poddaną nie zapomnieli o ojczyźnie 

wiecznej i o więzi z całą ludzkością. 

Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. 
 

On 11 XI -  We must remember 
 If we do not, the sacrifice of those one hundred thousand 
Canadian lives will be meaningless. They died for us, for their 
homes and families and friends, for a collection of traditions 
they cherished and a future they believed in; they died for 
Canada. The meaning of their sacrifice rests with our collective 

national consciousness; our 
future is their monument. 
 

On the 11th hour of the 11th 
day of the 11th month, 
Canadians are asked to 
pause in memory of the 
thousands of men and 
women who sacrificed their   

                                                               lives in military service.  

MODLITWY   ZA   ZMARŁYCH - WYPOMINKI 
Trwa miesiąc listopad, w którym w sposób 

szczególny pamiętamy o naszych bliskich 

zmarłych. Pamięć o nich wyrażamy w modlitwie 

wierząc w Świętych Obcowanie. Każdego dnia po 

wieczornej Mszy Św. przez cały miesiąc 

odmawiamy różaniec i polecamy zmarłych z 

tegorocznych wypominek.  

Cały miesiąc karty wypominkiowe leżą na ołtarzu; 

partiami czytamy je i odmawiamy różaniec. 

 

PRAYERS FOR THE DEAD 
November has arrived and is dedicated particularly to prayers for 

the dead. Let us remember our dearly departed through prayers 

& believing in the Communion of Saints. 
 

Papieskie Intencje Różańcowe  
 

Listopad 

Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z 

powodu samotności, zaznały bliskości Boga i 

wsparcia ze strony braci.  

Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, 

zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze 

przygotowanych formatorów. 
 

 
 

FUNDUSZ EMERYTALNY KSIĘŻY 
Na stronie internetowej naszej Archidecezji znajduje się odezwa 

adresowana w języku polskim do wszystkich Polaków w 

związku z przyszłotygodniową specjalną kolektą „Shepperd 

Trust”.  A oto jej treść:   

Kochani Parafianie, 

Fundusz Shepherds' Trust powstał, aby wspierać i troszczyć o 

naszych emerytowanych kapłanów, którzy przez całe swoje 

życie wytrwale służyli nam wszystkim. W trakcie tej 

pielgrzymki, do której powołał ich Bóg, wielokrotnie pojawiali 

się w naszym życiu jako kapłani, nauczyciele, kierownicy 

duchowi i przyjaciele.  Zapewne każdy z nas zna osobiście 

jakiegoś kapłana, który wywarł na nas trwały i pozytywny 

wpływ. Nasi emerytowani kapłani towarzyszyli nam między 

innymi podczas składania przyżeczeń małżeńskich, błogosławiąc 

nam w imię Boże. Poprzez chrzest włączali nasze dzieci we 

Wsólnotę wiary, by później poprzez inne sakramenty jeszcze 

bardziej umocnić ich wiarę zgodną z nauką Kościoła. 

Towarzyszyli nam w radościach i smutkach, tak jak dyktowało 

codzienne życie naszych Rodzin.  W naszej Parafii pracowali:  

Ks. Furman, Ks. Mroczyński i Ks. Olbryś. Z tego względu 

parafianie z całej archidiecezji  co roku wspierają fundusz 

Shepherds’ Trust.  Każdy z nas ma swoje osobiste 

doświadczenia i pamięta Kapłanów, którzy nas prowadzili drogą 

wiary. Chcemy, aby mogli oni bezpiecznie i godnie żyć na 

emeryturze.  Chciałbym również poprosić o zapoznanie się z 

biuletynem, w którym znajdziecie więcej informacji o sposobach 

przekazania darowizny na fundusz Shepherds' Trust.  Mam 

nadzieję, że wszyscy pomyślimy dzisiaj o emerytowanych 

kapłanach, którzy wzmacniali naszą wiarę w Jezusa Chrystusa.  

Jeśli otworzymy serca i podzielimy się otrzymanym wcześniej 

błogosławieństwem przez przekazanie darowizny na fundusz 

Shepherds’ Trust, będziemy mogli wspólnie zadbać o wielu 

emerytowanych kapłanów. Dziękuję i niech Bóg was błogosławi. 
Nastepnego weekendu, 15 & 16 listopada, zbierana jest 

dodatkowa kolekta na fundusz emerytalny księży w 

Archidiecezji Toronto. Koperty znajdują się w zestawie kopert 

na bieżący rok, a dodatkowe są wyłożone na stoliku przy wejściu 

do kościoła.       Niech Was Bóg Błogosławi! 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 

 
COLLECTION FOR THE RETIREMENT FUNDS OF 

RELIGIOUS ORDER PRIESTS 
Dear Parishioners,  

All parishes in Archdiocese of Toronto are asked to address the 

annual Shepherds’ Trust collection, that will take place on 

Nov. 15 & 16.  The Shepherds’ Trust has a mandate to provide, 

comfort and care for those who have steadfastly cared for each of 

us - our retired priests. Throughout their lifelong journey -          

a journey God called them to undertake - they came into our own 

lives as pastors, mentors, and as friends.  Each of us here has our 

own story of a Catholic priest who left a lasting and positive 

impression on us.  Looking back, our retired priests were with us 

to celebrate our marriages and blessed the exchanging of our 

vows. Through Baptism they welcomed our children to our faith 

and years later confirmed on them an acceptance of Catholic 

teaching.  They were also by our side to administer last rites to 

ailing family members, while consoling and providing strength, 

during these periods of uncertainty and great sadness.  For these 

reasons, each year, parishioners from across the Archdiocese 

give to the Shepherds’ Trust.  We all have a rich history, a 

meaningful experience to share about a Catholic priest. And we 

want our priests to retire safely and with dignity. Please read the 

newsletter for more information on the various ways you might 

make a gift to the Shepherds’ Trust.  In closing, I hope you will 

take a moment to reflect on the retired priests who have 

strengthened your faith in Jesus Christ.  If we open up our hearts 

and share, we can go a long way in providing for many retired 

priests through the Shepherds’ Trust.   
Thank you and God Bless  

 

 
NOWA RADA PARAFIALNA 

Z 34 zgłoszonych osób, 11 zaakceprowało kandydatórę. 

Poprzez aklamację do Rady Parafialnej zostały powołane 

następujące osoby: 
 

Maria Górska                    Józef Puzio 

Stefan Michalski   Zbigniew Nycz 

Jan Rzeszut   Czesław Skomra 

Artur Szymczak   Krzysztof Kobyliński 

Zbigniew Kruszczek    Edward Kowalczyk 

Czesław Majcher 
 

Osoby, które tworzyły poprzednią Radę Parafialną i wszystkie 

osoby zasłużone dla Parafii pozostają Honorowymi Członkami 

Rady i zawsze mogą brać udział w Zebraniach Rady z głosem 

doradczym.  Wszystkie sesje zebraniowe są otwarte dla Każdego 

Parafianina.  

Pierwsze zebranie nowo utworzonej Rady Parafialnej, będzie 

miało miejsce 15 listopada o godz. 6:00PM, w Salce 

Parafialnej.          Serdecznie Wszystkich Zapraszamy 

 
 

KAWIARENKA 
Tej niedzieli, czyli, 9 listopada, podczas 

Akademii z okazji Dnia Niepodległości, swoimi 

ciastami domowego wypieku oraz świeżą kawą i 

herbatą poczęstuje nas Zespół Tatry. 

Uwaga: 16 listopada, Kawiarenka będzie nieczynna.  

Zachęcamy do zakupu biletów na tegoroczny BIGOS harcerski. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I PRSIMY O WSPARCIE. 

 

 

 

KOPERTY  PARAFIALNE  NA  2015 
W tym miesiącu przygotowujemy koperty parafialne na przyszły 

rok. Koperty przygotowujemy tylko dla tych parafian, którzy 

składali ofiary w kopertkach w roku bieżącym. Jednocześnie 

zwracamy się z prośbą i zachętą do tych, którzy uczestniczą 

we Mszach św. w naszym kościele, a dotychczas nie składali 

ofiar w kopertach, aby skorzystali z tej formy składania 

dotacji.  Na stoliku przy wejściu do kościoła są kartki z prośbą o 

koperty. Można również zgłaszać się do biura parafialnego. 
 

PARISH  ENVELOPES  FOR  2015 
During the month of November, we are placing orders for 

envelopes for the year of 2014. Envelopes will be prepared only 

for those parishioners, who have used them during the year of 

2014. Nevertheless, we ask everyone who attends the Mass at 

our church and doesn’t submit their offerings in the 

envelopes to request them for the upcoming year. A request 

card can be found near main entrance to the church or by 

contacting our parish rectory. 
 

 

 

BIGOS HARCERSKI 

Koło Przyjaciół Harcerstwa organizuje, jak co 

roku, uroczysty „Bigos Harcerski”, na który 

zaprasza Polonię Oshawy i okolic.                  

Bigos -odbędzie się w niedzielę, 16 listopada 

2014 o godz. 13:45 w sali parafialnej. 

Bilety można kupić 13 listopada w czasie zbiórki 

w godz.18:30-20:00 lub bezpośrednio przed 

imprezą. 

Do zobaczenia - czuwaj - przew. KPH Monika Sitarz 
 

ZABAWA  ANDRZEJKOWA 
Zespół Pieśni i Tańca Tatry i Grupa 21 ZPwK 

zapraszają wszystkich chętnych na Zabawę 

Andrzejkową dnia 29 listopada  do Polskiej Hali 

(219 Olive Ave. Oshawa) od godz. 19:00pm do 

1:00pm. Bilety w cenie $ 20 dorośli i $ 10 

studenci. W cenie biletu muzyka DJ i 

poczęstunek. Bawcie się razem z nami! Po więcej informacji 

prosimy dzwonić do Ani 905-903-4405. Bilety do nabycia w 

sklepie Variety & Deli u Pani Wudarzewskiej  905-728-7257 lub 

przy wejściu.  Serdecznie Zapraszamy.   Zarząd Zespołu.        
  
 

 

OFERTA PRACY 
Potrzebny pracownik na budowę (stała praca) 

Tel. 416-317-8003 Prosić Mirka 

 

ZEBRANIE ZNPwK Gmina 7 
W sobotę, 15 listopada o godz. 6:00pm odbędzie się zebranie 

ZPwK Gminy 7 w salce na Betanii.  
Prosimy członków o przybycie. 

 

FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ 
Katolickie Radio Rodzina zaprasza na Jubileuszowy 25 

Festiwal Piosenki Religijnej, który odbędzie się w Centrum 

Jana Pawła II w Mississauga 22 i 23 listopada 2014 r. Podczas 

dwóch dni Jubileuszowego Święta Muzyki i Wiary, wystąpią 

niektórzy Laureaci minionych Festiwali. Gościnnie wystapią: 

Chór Quo Vadis i zespół Camerata pod dyrekacją Krzysztofa 

Jędrysika, a także Kinga Mitrowska – sopran. 

Z Polski: Marcin Styczeń z zespołem prezentując 

multimedialny koncert: „Pieśń o Bogu ukrytym” do wierszy  

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 



 

św. Jana Pawła II, a także Monika Kuszyńska z zespołem (była 

wokalistka zespołu Varius Manx). Jubileuszowy Festiwal 

poprowadzi zany prezenter i dziennikarz TVP -  Krzysztof 

Ziemiec. Bilety w cenie $ 35.00 można zamawiać na stronie 

internetowej: www.radiorodzina.com albo przez telefon 416-

588-0555. 

 

FILM DOKUMENTALNY O PARAFII  

ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE 
Parafia św. Maksymiliana Kolbe z okazji 30 rocznicy 

konsekracji kościoła nakręciła dokumentalny film o historii, 

rozwoju i życiu parafii. Angielska wersja filmu została pokazana 

w czasie bankietu i znajduje się również na stronie internetowej 

parafii www.kobe.ca  

Polska wersja została wyemitowana w Polish Studio, jak również 

będzie wyemitowana przez TV TRWAM w Polsce w niedzielę, 

w dniu 16 listopada o 12:20 i w powtórce o 6:15 polskiego 

czasu, a więc w czasie największej oglądalności. W Kanadzie 

będzie to godz. 6:20 am i powtórka kwadrans po północy.  

Zachęcamy do obejrzenia. 

 

 
 

SZPET MIŁOŚCI JEZUSA 
„Kochaj Mnie, jak Ja cię kocham. Moja Męka powtarza się 

każdego dnia. Dzień po dniu jestem wleczony drogą na 

Kalwarię przez tych, którzy nie chodzą już Moimi Drogami. 

Moja agonia powtarza się, kiedy widzę Moje dzieci kierujące 

się w stronę wiecznego ognia. Moje Serce pogrąża się w bólu 

nie do wytrzymania, kiedy widzi tyle niewdzięczności na tej 

ziemi. Moje Ciało jest bezlitośnie biczowane. Cierpię. A 

przecież napełniłem ich domy dobrymi rzeczami. Dałem im 

Mój Pokój. Kochałem ich i kocham zawsze aż do Męki, a 

jednak to oni sami wkładają Mi koronę cierniową. Stoję 

przed nimi jak Żebrak, z Moim Sercem na Dłoni, błagając 

ich. Ale zamiast uprzejmego spojrzenia, oni wyśmiewają 

Mnie, plują na Mnie, kpią ze Mnie, uderzają w Głowę i 

prowadzą gwałtownie na Górę, na której Mnie krzyżują. 

Umieram powoli, a Moja Krew wylewa się bez przerwy. 

Każdego dnia grzesznicy krzyżują Mnie ponownie.  

Potrzebuję wypoczynku. Czy pozwolisz Mi wypocząć?  

Weź Moją Cierniową Koronę, Moje Gwoździe i Mój Krzyż… „ 
 

„Jestem spragniony z braku miłości. Opatrz Moje Rany 

miłością. Wyjmij Moje ciernie i pociesz Mnie. Uwielbiaj 

Mnie cały czas z głębi swego serca. Mów do Mnie i nie czekaj 

do jutra” 

„Przychodzę do was jak Żebrak w łachmanach i boso, z wargami 

wysuszonymi, błagając i jęcząc o odrobinę miłości, o powrót do 

miłości. Dzisiaj macie przed oczyma Jęczącego Żebraka z Ręką 

ustawicznie wyciągniętą, błagającego was o powrót do 

miłości. Błagam was, powróćcie do Mnie i kochajcie Mnie. 

Nauczcie się Mnie kochać. Nauczcie się Mnie kochać.  

 

 

Zawrzyjcie ze Mną Pokój. Zawrzyjcie ze Mną Pokój. Ja was nie 

odrzucę. Jestem Miłością i kocham was nieustannie” 

 ”Przyjdź, ty, który Mnie jeszcze nie uznałeś za swego 

Odkupiciela, i oderwij się od podstawowych rzeczy nie 

mogących ani wznieść, ani odżywić twej duszy. Dlaczego 

godzisz się być ich niewolnikiem? Powróć do Mnie, nawet w 

swojej nędzy i w swojej winie. Przyjmuję cię takiego, jaki jesteś, 

i mówię ci, że już ci wybaczyłem. Pozwól Mi powiedzieć ci, 

Moje dziecko, że żaden człowiek nie ma większej miłości dla 

ciebie niż Ja. Wznieś ku Mnie oczy i popatrz, Kto cię błaga. To 

Ja, Jezus, twój Zbawiciel, przychodzę do ciebie dzisiaj, 

przemawiając ustami najmniejszych z was. Przychodzę boso i 

proszę jak żebrak o powrót miłości. Szukam twojego serca, nie 

odrzucaj Mnie… Dniem i nocą wyciągam do ciebie Moje Ręce. 

Kiedy do Mnie powrócisz? Kiedy usłyszę twoją odpowiedź? Czy 

otrzymam od ciebie odpowiedź na tej pustyni, Moje dziecko? 

Albo może Cisza ogarnie Moją Duszę?” 
 

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ SERCU PANA 

JEZUSA 

Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z 

miłującego serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając 

się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ofiaruję więc wszystkie 

swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje 

dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, 

były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha 

prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech będzie 

przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce. Ty Boże 

wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje 

pragnienia. Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym co dobre. 

Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem 

ofiarowania się Tobie. Amen 

 

YOU ARE INVITED: 
St. John the Evangelist parish invites you to an evening of song 

and music on Saturday, November 29 at 7:00. The concert  An 

Evening of Christmas Joy will be in collaboration with the St. 

Michael Junior Boys’ Choir and the St. John the Evangelist 

choir.  Advance donation will be $15.00 and $5.00 for children 

twelve years and younger. The donation at the door will be 

$20.00. Come celebrate with us as we praise God through the 

wonderful gift of music provided by these two talented groups 

and guest soloists. There will be a reception of Christmas 

shortbread, treats and cider following the musical presentations. 

For further information please contact 905-668-3676 (parish 

office) or 905-668-3218. 

 
 

 

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.radiorodzina./
tel:416-588-0555
tel:416-588-0555
http://www.kobe.ca/
http://jezuswzyciuczlowieka.blog.onet.pl/2007/10/30/szpet-milosci-jezusa/
tel:905-668-3676
tel:905-668-3218


 

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                                                        $1,380.00 

Kawiarenka                                                                              N/A 

Obecnie na koncie/ present balance                              $14.812.92 
 

 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Oct. 26, 2014 

#kopert/ envelopes 300 

Ofiary/ collections $3,388.00 
Ofiary bez kopert /loose $ $382.00 
All Saints $400.00 

$50.00 Flowers 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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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


 


