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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 – Matthew/ Mateusza 25,14-30 

 

The Lord does not give us a blueprint for every hour of every day 

just as the servants in the parable were not told what to do with 

their talents. But the Lord expects diligence in using the gifts we 

have received. It is up to us to figure out what is best with what we 

have received. We are not expected to produce the same fruit as our 

neighbor, what we are expected is to produce fruit for the kingdom. 

God expects us to be enterprising and entrepreneurial for the 

kingdom. We are not to waste time trying to figure out when the 

Second Coming of Jesus will be, as we heard Paul reminding the 

Thessalonians in the second reading.  Yet not knowing when Jesus 

will come again is not an excuse to do nothing as Paul also reminds 

the Thessalonians when he writes, “let us not sleep as the rest do, 

but let us stay alert and sober.” Now is an exciting time. God has 

given us talents. He trusts us how to use them. We get to figure out 

and decide how best to use our talents for the kingdom.  

Now is an important time, now is an exciting time. The Lord does 

not give us a blueprint for every hour of every day but the Lord 

expects diligence in using the gifts natural, spiritual and academic, 

theological that we have received. It is up to us to figure how best 

to use with what we have received. If, God forbid, we have buried a 

talent, now is the time to dig it up so that we can hear the Lord say 

to us, “Well done, my good and faithful servant. Come, share your 

master’s joy.” 
 
 

 
 

 

Każdemu z nas na przejście drogi naszego ziemskiego życia Bóg 

udzielił pewnych talentów: daru życia, zdolności rozumienia i 

chcenia, kochania i działania, różnych łask, miłości, osobistego 

powołania. Rozdzielił te talenty w różny sposób, ale nie jest to 

niesprawiedliwe, bo każdy dostał tyle, ile jest mu potrzebne do 

zbawienia. Nie jest ważne, czy dostało się dużo czy mało, ale 

ważne jest gorliwe używanie tego, co się otrzymało.  Problem 

powstaje w momencie, gdy sami nie wiemy,  jak ich używać, jak 

je rozwijać, jak z nimi żyć. 

Czasami nasze talenty wymagają rozwinięcia poprzez pracę, a 

czasami same wypływają na wierzch, ale to tylko od nas zależy, 

czy je właściwie wykorzystamy, czy też zagrzebiemy w głębokim, 

dobrze ukrytym (także przed nami) schowku. I tylko wypada się 

zastanowić, czy to fałszywa pokora, czy też małoduszność i 

lenistwo, by nie używać darów Bożych. Bóg wymaga, aby to, 

czego każdemu z nas udzielił, zostało spożytkowane na służbę dla 

Niego i dla bliźnich. Kto otrzymał więcej, ma dać z siebie więcej – 

wprawdzie wymaga to większego wysiłku, ale nagroda  będzie 

niewspółmiernie większa. Nie zazdrośćmy innym ich talentów, 

troszczmy się o własny rozwój, nie tylko fizyczny, ale także, a 

może przede wszystkim, o rozwój intelektualny i duchowy, aby 

nasze życie było twórcze, abyśmy pomnażali DARY otrzymane od 

Boga i abyśmy zdołali  zrozumieć, po co zostały nam dane. 

NAJŚWIĘTSZA MARYJO, pomóż nam tak rozwijać nasze talenty 

duszy i ciała, abyśmy podążali śladem Jezusa Chrystusa.

 

 

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 15, SATURDAY – SOBOTA                            ~Shepherds‘ Trust Collection~ 
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 
 

November/ Listopad 17, Monday – Poniedziałek               ~Św. Elżbiety Węgierskiej~                   
7:00PM        †† Jan, Andrzej i Holly Piętowski oraz Zofia i Mieczysław Walasek i zmarłych z Rodziny – Rodzina Piętowski  

7:00PM        † Władysława Reszka – Mary Iwanczyk  

 

November/ Listopad 18, Tuesday – Wtorek          ~Bł. Karoliny Kozkówny~  
7:00PM         † Zdzisław Baror – Rodzina  

7:00PM         † Za zmarłą w Polsce – Danutę Stańkowską  – J. & H. Puzio 

 

November/ Listopad 19, Wednesday – Środa        ~Bł. Salomeli~                      
7:00PM        O szybki powrót do zdrowia dla Mamy – Córka z rodziną 

7:00PM        †† Zmarłych z Rodziny Pańszczyk – Rodzina  
 

November/ Listopad 20, Thursday – Czwartek        ~Św. Rafała Kalinowskiego~   
7:00PM       † Helena Horbacewicz – L. Szemiot 

7:00PM       †† Roman Wiatrowski i Andrzej Fratczak – J. Wiatrowska 
 

November/ Listopad 21, Friday – Piątek               Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny  
7:00PM        †† Za zmarłych Rodziców, z Rodzin: Cybulskich i Szrubenców – Janina Cybulska 

7:00PM        O szybki powrót do zdrowia dla Przyjaciółki  
 

NOVEMBER/ LISTOPAD 22, SATURDAY – SOBOTA                                                     ~Św. Cycyli~      

 8:00AM          † Piotr Gazda (1 rocz. śm.) –  Żona z dziećmi                                    ~Society of Christ Seminary Collection~                               
5:00PM           † Edward Kurpiel –  Żona z córką  
                      

NOVEMBER/ LISTOPAD 23, SUNDAY –  NIEDZIELA              JEZUSA CHRYSTUSA – KRÓLA WSZECHŚWIATA  

8:00AM         †† Weronika i Stanisław Koza –  Dzieci                                              ~Society of Christ Seminary Collection~ 

9:30AM         † Jerzy Kolodziejczak (10th – Son with Family 

11:00AM       † Antoni Borejsza  (14 rocz.śm.) –  Żona i Syn 

12:30PM        W intencji wszystkich małżonków obchodzących swoje Jubileusze w tym roku – Księża 

1:45PM         Zapraszamy wszystkich Jubilatów wraz z rodzinami do Sali Parafialnej na kawę i ciasto        
 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

Około tygodnia temu  zostały 
rozesłane zaproszenia na 

Uroczystą Mszę św. 
Upamiętniającą Sakrament 

Małżeństwa. Prosimy o 
potwierdzenie przybycia.           

Bóg zapłać! 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

16 LISTOPADA / 16th OF NOVEMBER 2014 
 

5:00PM       E. Gajer 

8:00AM       T. Dzięgiel, H. Łakomy 

9:30AM       D. McLaren, E. McLaren, H. St. Louis 
11:00AM     V. Gratkowska, A. Kryńska, M. Słomińska,  

                     A. Dobrucka 

12:00PM      A. Gardzińska, M. Świrski, D. Bagińska 
 

 

CMENTARZ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO W 

WHITBY INFORMUJE: 
Uwaga: Przypominamy, że znicze i ozdoby nagrobkowe za 

wyjątkiem wieńcy zimowych muszą zostać usunięte do 17 listopada.  

Jeżeli nie zostaną zabrane przez Państwa trafią do śmieci, za co 

cmentarz nie będzie ponosił konsekwencji. Dziękujemy za 

współpracę. 
 

 

ANNOUNCEMENT FROM RESURECTION CATHOLIC 

CEMENTERY: 
All summer decorations and candles will be removed by Resurrection 

Catholic Cemetery on Monday, November 17, 2014.  If you have 

any items that you would like to keep, please remove them this 

weekend.  Anything left on the graves, will be disposed of on 

Monday, November 17, 2014.  Thank you for your co-operation in 

this matter. 
 

 

 
 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – 

PrzedeWszystkim Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. 

Jadwigę  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
FUNDUSZ EMERYTALNY KSIĘŻY 
W ten weekend, 15 & 16 listopada, zbierana jest dodatkowa 

kolekta na fundusz emerytalny księży w Archidiecezji Toronto 

„The Shepherds’ Trust”. Serdecznie Bóg zapłać za ofiary i 

pamięć o kapłanach, którzy kiedyś nam służyli, a którym teraz 

my możemy okazać swoja wdzięczność, wspierając ich naszymi 

ofiarami. Koperty znajdują się w zestawie kopert na bieżący rok, 

a dodatkowe są wyłożone na stoliku przy wejściu do kościoła.  

Niech Was Bóg Błogosławi! 

  

COLLECTION FOR THE RETIREMENT FUNDS OF 

RELIGIOUS ORDER PRIESTS 
Shepherds’ Trust collection takes place this weekend – Nov. 15 

& 16.  The Shepherds’ Trust cares for those who always cared 

for us – our retired priests. They were with us to joyfully 

celebrate our marriage, baptize our children and also to support 

us during times of sadness and grief. Thank you for your 

generous support of this weekend’s collection in support of The 

Shepherds’ Trust. 

Thank you and God Bless 

 
 

MSZA JUBILEUSZOWA 
Jak każdego roku w 
Uroczystość Chrystusa Króla 
Wrzechświata na specjalnej 
Mszy św., chcemy celebrować 
okrągłe jubileusze małżeńskie 
naszych Parafian.  Począwszy 
od najmłodszych jubilatów w 5 

lat małżeństwa poprzez 10-latków, 15-latków, 20, 25 i do 
poważdnych przechodząc 30, 35, 40, 45, i wreszcie złotych 
jubilatów.  Wszyscy jubilaci otrzymaaali zaproszenie.  Dla 
50, 55, 60 i 65 staramy się załatwić błogosławieństwa 
papieskie.  Zapraszamy na Mszę św. O godz. 12:30pm a 
potem na kawę i ciasto do Sali parafialnej.  Jest za co Bogu 
dziękować.                 Zapraszamy! 
 

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. 

 
 

 

 
WYPRZEDAŻ CIASTA SWIĄTECZNEGO 

Dnia, 23 listopada, po każdej Mszy św. zapraszamy do naszej Sali 

Parafialnej na wyprzedaż pysznego, tradycyjnego, kanadyjskiego ciasta 

świątecznego.  Wyprzedaż organizowana jest przez Koalicję Kampanii 

dla Życia.  

„ Fruitcakes” dostępne są w dwóch rozmiarach: 2.5lb. - okrągłe za $ 

25,00; & 1.5lb. bochenek za jedyne $ 15.00. Dochód ze sprzedaży 

wesprze róch obrony życia dziecka w łonie matki, i przyczyni się do 

obrony wrażliwych kobiet przed przemocą aborcji.  

Jężeli ktoś życzyłby sobie dowiedzieć się więcej o tej Koalicji, lub 

przyczyniać się w jakikolwiek sposób do tego ważnego apostolatu, 

prosimy o kontakt: 1-800-730-5358 

Prosimy o wsparcie modlitewne dla naszego Ruchu Obrony Życia 
 

CHRISTMAS FRUITCAKES 

On 23rd of November, Campaign Life Coalition (CLC) will be selling 

delicious Christmas fruitcakes after all Masses.  These come in two 

sizes: 2.5lb. round cake in a decorative tin for $25.00; and 1.5lb. loaf for 

$15.00.  Proceeds found ClC’s pro-life efforts to secure legal protection 

for the child in womb, and protect vulnerable women from the violence 

of abortion.  For more on CLC, or to volunteer, or contribute further to 

this vital apostolate, please contact: 1-800-730-5358 

Please keep us and our work in your thoughts and prayers 
 

 

 
 

KAWIARENKA 
Uwaga: 16 listopada, Kawiarenka jest nieczynna.  

Zachęcamy do zakupu biletów na tegoroczny 

BIGOS harcerski. 

Natomiast, 23 listopada, ciastem domowego 

wypieku i świerzo zapażoną kawą i herbatą poczęstują nas 

następujące panie:   

Krystyna Malisiewicz  Anna Martynek 
Mirosława Marcinkiewicz  Krystyna Masior 

Krystyna Martin   Joanna Matuszak 
 

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. 
 

 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 
 

 

BIGOS HARCERSKI 

Koło Przyjaciół Harcerstwa 

organizuje, jak co roku, uroczysty 

„Bigos Harcerski”, na który 

zaprasza Polonię Oshawy i okolic.                 

Bigos -odbędzie się tej niedzieli, 

czyli 16 listopada 2014 o godz. 

13:45 w sali parafialnej.  

Bilety można kupić 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 

 

MIKOŁAJ U WETERANÓW 
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w 

Oshawie zaprasza dzieci i wnuki Weteranów 

na spotkanie ze Świętym Mikołajem, w 

niedzielę 7 grudnia 2014. Spotkanie 

rozpocznie się o godzinie 15:00 na hali przy 

1551 Stevenson Rd. N w Oshawie.                

W programie przewidziana jest wizyta Świętego Mikołaja z 

niepodziankami, wspólne zdjęcia, śpiewanie piosenek 

świątecznych oraz film. Rodzice i dziadkowie mogą zakupić 

bilety w każdą niedzielę po Mszy Świetej o godzinie 11:00am. 

Cena biletow $5 od dziecka. By uzyskać więcej informacji 

można skontaktować się z Chesterem Skomra pod numerem 

telefonu  289-600-8715 albo drogą e-mailową pisząc na adres 

skomra@rogers.com.   

 

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  

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. 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

SCHOLARSHIP--AMENDMENT 
A. Scholarship name: Dr. Jerzy (George) A. Dobrowolski   

                                    Memorial Scholarship   

B. One time scholarship worth $1,000.00   

C. General requirements  

 Open to students majoring in Engineering 

 Students must be either Canadian citizens or landed 

immigrants 

 Applicants must have completed at least one year of 

studies at a Canadian university 

 Applicants must be registered full-time students at a 

Canadian university 

D. Applications must be received by December 31, 201 

Correspondence relating to the scholarship & applications 

should be forwarded to: 

                          Scholarship Committee 

                          Polish Heritage Foundation of Canada Inc. 

                          P.O. Box 81008 

                          Ottawa, Ontario     K1P 1B1 

 

More information and application form is available: 

http://polishheritagefoundation.org/phf/docs/Dobrowolski_schol

arship.pdf 

 

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 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

tel:289-600-8715
mailto:skomra@rogers.com
http://www.radiorodzina./
tel:416-588-0555
tel:416-588-0555
tel:905-668-3676
tel:905-668-3218
http://polishheritagefoundation.org/phf/docs/Dobrowolski_scholarship.pdf
http://polishheritagefoundation.org/phf/docs/Dobrowolski_scholarship.pdf


 

 

CONTEMPLATIVE ADVENT PRACTICES FOR 

THOSE WHO ARE EXPERIENCING LOSS 

November 29, 2014 at St. Norbert's Church 100 Regent Rd. 

(West of Dufferin Ave/one block north of Wilson Ave)   

Catholic Family Services of Toronto - New Beginnings and St. 

Norbert's Church invite you to a Saturday Advent Retreat with 

Christine Rybka-Miki, M.Div. and Maureen McDonnell, 

D.Min.  This Advent, rediscover the wealth that our faith 

tradition and Ignatian contemplative prayer has to offer us as 

we wait in abiding hope.  All are welcome! Light lunch will be 

provided. Pre-registration necessary. Please call Mary Benincasa 

at 416-921-1163, ext. 2235. 

 

21 LISTOPADA -OFIAROWANIE 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY 
W dawnych czasach istniał wśród 

Żydów zwyczaj religijny, polegający 

na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie 

narodzone - ofiarowywano służbie 

Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty 

rok życia, zabierano do świątyni w 

Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który 

ofiarowywał je Panu. Święta Anna, matka 

Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to 

nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła 

obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak 

tez się stało. Po szczęśliwym rozwiązaniu, Jej rodzice, św. 

Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową 

Świata. Maryja przez całe życie była oddana Bogu: od momentu, 

w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny, 

a potem ofiarowanie w świątyni. Stała się w ten sposób 

doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona 

ludzkimi rękami.  

Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych planach dla 

wypełnienia wielkiej zbawczej misji. Upatrzona przez 

Opatrzność na Matkę Zbawiciela, przez samo to stała się darem 

dla Ojca. Do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo 

pilnie i z całym oddaniem - o czym świadczą chociażby jej 

własne słowa wypowiedziane do Gabriela:  

"Oto ja, służebnica Pańska" (Łk 1, 38). 

"Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg 

złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana 

swemu Panu. W naszych czasach nie ma już zwyczaju 

ofiarowywania swoich dzieci Bogu na służbę w świątyni. 

Wszyscy jednak zostaliśmy niejako przedstawieni Bogu przez 

naszych rodziców w czasie Chrztu świętego. Nie powinniśmy 

zapominać o tamtym wydarzeniu, ale nieustannie odnawiać w 

swoim życiu chęć poświęcania siebie Bogu i szukania Jego woli. 

Refleksja 

 „Był sobie raz bardzo bogaty człowiek, który kolekcjonował 

cenne dzieła sztuki. Mieszkał z matką, którą miłował bez granic. 

Gdy z wiekiem stawała się coraz mniej samodzielna, nie 

pozwolił, by zajęła się nią opiekunka,ani nie oddał jej do domu 

starców. Czuwał przy niej do jej ostatniego oddechu.  A potem… 

Przez resztę swojego życia każdego dnia wieczorem siadał przed 

jej portretem, który sam namalował. Nie było to wybitne dzieło 

sztuki. Jego nie wprawnym pędzlem kierowała jednak miłość i to 

było najważniejsze. Dla niego był to najcenniejszy z 

posiadanych obrazów.……………………………………………. 

W końcu ów samotny człowiek odszedł z tego świata, a jego 

kolekcja została wystawiona na sprzedaż. Gdy sala akcyjna 

wypełniła się po brzegi, prowadzący ogłosił: ”Zaczniemy od  

 

 

portretu jego matki”.  Ktoś krzyknął: „Zapomnijmy o tym 

obrazie. Malarz był amatorem. Szkoda na to czasu”.  Ktoś inny 

zawołał:” Gdzie obrazy Picassa i Rembrandta?”.  Jednak 

licytator nie ustępował: ”Najpierw matka.  Kto kupi matkę?”. 

Wtedy odezwał się głos z tyłu sali. Służący owego człowieka 

powiedział z zakłopotaniem: „Mogę dać dziesięć dolarów. 

Więcej nie mam”. ”Mamy dziesięć dolarów.  Kto da więcej?” – 

pytał licytator. Wszyscy milczeli, czekając, że szybko przejdą do 

licytowania dobrych płócien. ”Dziesięć dolarów po raz pierwszy. 

Po raz drugi. Po raz trzeci. Sprzedany”. ……………… 

Licytator odłożył młotek. „Dziękuję Państwu za przybycie. 

Przykro mi, aleaukcja zostaje zakończona”. Wśród ogólnego 

zamieszania wyjaśnił jeszcze: ”Kiedy poproszono mnie o 

poprowadzenie tej aukcji, otrzymałem poufne polecenie: Kto 

kupi portret matki, ten odziedziczy wszystko. Właściciel chciał, 

aby jego majątek przeszedł w ręce tego, kto przyjmie do swego 

domu jego matkę”.  ……………………………………………… 

Rozumiemy już, że tak samo jest i z Matką Bożą: Kto weźmie 

do swego domu Maryję, ten otrzyma wszystko. To dlatego 

nazywamy Ją Królową – bo choć sama skromna i niewidoczna, 

choć prosta i pokorna, to za Nią idą wszystkie skarby nieba.      

Do kogo przyjdzie, tego udziałem stanie się nieskończone 

bogactwo łaski. Nie trzeba się o nie ”licytować”. Stanie się ono 

nasze wraz z Matką! 

 Św. Jan Paweł II: 

„Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką wnaszej 

codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w 

miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, 

wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i 

środowiskach ” 

Akt Osobistego Oddania się Matce Najświętszej 
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i 

duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości 

i cierpienia,wszystko czym jestem i co posiadam.   Ochotnym 

sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci 

zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku 

pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.  

      Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla 

Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś 

wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze 

zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja 

rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem 

Twego Syna i Twoim.  Amen. 
 

 

 
 

 

STAŁE SPOTKANIA 
 

 
KATECHEZY DLA DZIECI 

 

 

Godziny zajęć: 

 

Katechezy mają miejsce w każdą 

sobotę bezpośrednio po szkole 

polskiej 

 

sobota 
 

12:55pm 

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

Zespół dziecięcy sobota 8:30am 
 

CHÓR PARAFIALNY 
 

środa 7pm-8:45pm 
 

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

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

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

 

 

 

tel:416-921-1163%2C%20ext.%202235


 

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                                                          $250.00 

Kawiarenka                                                                              N/A 

Obecnie na koncie/ present balance                              $15.062.92 
 

 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Nov. 9, 2014 

#kopert/ envelopes 332 

Ofiary/ collections $3,285.25 
Ofiary bez kopert /loose $ $126.04 
All Saints $30.00 
Flowers $20.00 
Special Donation $220.00 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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


 


