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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 1, 1-8 

 
 

In the season of advent the church 

extends to us the call of John the 

Baptist to repent and confess our sins 

in preparation for the One who is to 

come. It is an opportunity to 

rediscover our total dependence on 

God. God has made us for Himself, as St Augustine 

discovered, and our hearts are restless till they rest in 

God. When we realize this and make room for God in our 

lives, then we are on the way to true repentance after the 

example of John the Baptist. 

 
Father, all-powerful God, your eternal Word took flesh on 

our earth when the Virgin Mary placed her life at the 
service of your plan. Lift our minds in watchful hope to 
heart the voice which announces his glory and open our 

minds to receive the Spirit who prepares us for his coming. 
We ask this through Christ our Lord. Amen. 

  

 

 

Centralna postać dzisiejszej Ewangelii, ostatni prorok Starego 

Przymierza, Jan Chrzciciel, wybrany przez Boga, by być bezpośrednim 

poprzednikiem obiecanego Mesjasza, nie bawił się w dyplomatę i nie 

ubierał zapowiedzi w piękne słowa. I pomimo twardości słów, a może 

właśnie dzięki temu, przychodzi do niego cała Jerozolima i Judea. I 

słyszy słowa od człowieka pustyni, ubranego w wielbłądzią skórę, 

żywiącego się miodem: Nawróćcie się! Zacznijcie żyć prawdą, niech 

wasze „tak” naprawdę znaczy „tak”. Skończcie z krętymi ścieżkami, z 

obłudą, matactwem, fałszem, udawaniem. Zmieńcie serca, a nie tylko 

zewnętrzne dekorację. Dwa tysiące lat po Janie Chrzcicielu mamy 

kościoły pełne ludzi słuchających jego słów i szykujących się do świąt. 

I powstaje proste pytanie. Czy te zbliżające się szybko święta to będzie 

prawdziwe chrześcijańskie Boże Narodzenie czy też Gwiazdka? Jeżeli 

zmarnujesz Adwent, słowo Jana nie przebije zatwardziałej skorupy 

przyzwyczajeń a wody Jordanu jej nie zmyją, przeżyjesz Gwiazdkę – 

bez brata, bez radości a najgorsze, że również bez Jezusa. Cóż po 

takich świętach? Druga niedziela adwentu, spędzona z Janem, daje 

nam możliwość odszukania wód Jordanu oraz zanurzenia w nich 

naszego poszukującego i potrzebującego poprawy serca. Obyś należał 

do tych co nie tylko przyszli, ale też zrozumieli słowa posłańców, 

Izajasza i Jana; obyś odnalazł swój oczyszczający Jordan – w 

konfesjonale, Roratach, modlitwie, Słowie Bożym, bracie. A tym 

samym doczekał godziny, w której, jak powtórzył za Izajaszem 

Łukasz, wszyscy ludzie ujrzą zaofiarowane im zbawienie, spotkał 

Mesjasza i przeżył prawdziwe Boże Narodzenie.  ks. Dawid Adamczak  

 

 

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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DECEMBER/ GRUDZIEŃ 6, SATURDAY – SOBOTA                ~Św. Mikołaja~                                                        
5:00PM          O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla Kazimiery 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        

12:00PM      Zaraz po Mszy św. zapraszamy dzieci do Sali Parafialnej gdzie zawita Św. Mikołaj z worem prezentów 

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

                     Zapraszamy do naszej Kawiarenki na kawę i ciasto        
 

December/ Grudzień 8, Monday – Poniedziałek               ~Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny~ 

7:00PM        †† Anna i Jan Balwinczak oraz Rozalia i Kazimierz Pleskacz – Rodzina 

7:00PM        †† Maria, Kazimierz i Anna Lipczyk – Syn z rodziną 

 

December/ Grudzień 9, Tuesday – Wtorek          
7:00PM         O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla Leona Wallis z okazji 90 urodzin  

7:00PM         Z prośbą o zdrowie i siły dla Marii Tomaszewskiej 

 

ARCHDIOCESAN DAY OF CONFESSION – DZIEŃ SOWIEDZI W ARCHIDECEZJI 

December/ Grudzień 10, Wednesday – Środa              (Msza Roratnia z udziałem Dzieci- Uwaga: zmiana czasu na 6:30) 
6:30PM         O powrót do zdrowia dla mamy – Córka z rodziną 

6:30PM         †† Henryk Gagat i zmarłych Rodziców z Zawisza – Żona Alfreda z synem 
 

December/ Grudzień 11, Thursday – Czwartek                         
7:00PM         †† Stefan i Stefania Brak  – Córka 

7:00PM         †† Bogusława & Bronisław Zubrzycki – Przyjaciele z Etobicoe 
 

December/ Grudzień 12, Friday – Piątek                
9:30AM         St. Hedwig’s Shool Mass (Eng.) 

7:00PM          †† Bogusława & Bronisław Zubrzycki – B. & R. Sadlowski 

7:00PM          †† Janina & Halina Krysiak 
 

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 13, SATURDAY – SOBOTA                ~Św. Łucji~ 
8:00AM         Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Córki z okazji urodzin – Rodzina  

5:00PM          O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla Kazimiery z okazji urodzin – Córka z rodziną 

6:00PM          Zebranie Rady Parafialnej 
                      

DECEMBER/ GRUDZIEŃ 14, 3rd SUNDAY OF ADVENT  – 3 NIEDZIELA ADWENTU              
8:00AM         †† Za zmarłych z Rodzin: Kardasz i Jaworski –  Rodzina              

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

11:00AM       † Lucjan Drzewiecki (23 rocz. śm.) –  Żona i Syn z rodziną        

12:30PM        †† Eugeniusz i Aniela Rusztyn oraz zmarli Dziadkowie z obojga stron –  Córka z rodziną 

1:45PM       Zapraszamy wszystkich do Sali Parafialnej na Jasełka i poczęstunek        
 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

II Niedziela Adwentu - Dniem modlitwy 

i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Pieniądze 

zebrane tego dnia przeznaczane są na wyposażenie 

świątyń w parafiach za wschodnią granicą. Część 

środków przeznaczana jest na zakup pomocy 

dydaktycznych dla tamtejszych katechetów. 

Wspierane są także inicjatywy charytatywne np. 

akcje dożywiania najbiedniejszych, organizowanie 

wypoczynku dla dzieci oraz różnych rekolekcji.      

                          Bóg zapłać!  

 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

14 GRUDNIA / 14th OF DECEMBER 2014 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM         D. Ziarno,  N. Wojdyło 

9:30AM         E. McLaren, H. St. Louis,  D. McLaren 
11:00AM       F. Sankiewicz, I. Sagan, J. Barańska, 

                       A. Świderska 

12:00PM       S. Mąka, A. Gardzińska, M. Świrski 
 

 

Bądź Pozdrowiona, Pani, Święta Królowo! 
Święta Boża Rodzicielko, Maryjo, 

Która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem 

I wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba, 

Ciebie On uświęcił z Najświętszym, 

Umiłowanym Synem Swoim 

i Duchem Świętym, Pocieszycielem, 

W Tobie była i jest 

Wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro. 

Bądź Pozdrowiona, Pałacu Jego, 

Bądź Pozdrowiona, Przybytku Jego, 

Bądź Pozdrowiona, Domu Jego. 

Bądź Pozdrowiona, Szato Jego, 

Bądź Pozdrowiona, Służebnico Jego, 

Bądź Pozdrowiona, Matko Jego. 

I wy wszystkie święte cnoty, 

Które Duch Święty 

Swą łaską i oświeceniem wlewa w serca wiernych, 

abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.   
św. Franciszek z Asyżu 

 

 

 
 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – PrzedeWszystkim 

Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii,  

Św. Jadwigę  

 

JUBILATÓW ROCZNIC MAŁŻEŻSKICH PROSIMY O 

ODEBRANIE DYPLOMÓW W BIURZE PARAFIALNYM  

 

 



 

 

 

 

ADWENT ZNACZY 

OCZEKIWANIE... 
 

Minął pierwszy tydzień Adwentu, 

przygotowania na przyjście 

Zbawiciela; to dobry czas by chociaż 

na chwilę zatrzymać się, chociaż 

chwile pomyśleć, chociaż na chwilę 

skierować myśli i modlitwy do Boga 

Najwyższego, który z miłości do 

świata zesłał swego Syna Jedynego 

aby go wyprowadził z ciemności.            

W czasie adwentu powinna 

dominować radosna nadzieja. Kościół, bowiem poprzez liturgię 

tego okresu budzi w nas uczucia nadziei, tęsknoty i radosnego 

oczekiwania. Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem 

radości. Jakkolwiek przygotowanie na przyjście Pana polega na 

oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to 

jednak pokuta jest przepełniona radością. Adwent przypomina 

nam, że całe nasze życie jest oczekiwaniem. Adwent to również 

czas, w którym powinniśmy się zastanowić nad naszym 

postępowaniem. W imię miłości Boga i bliźniego zastanówmy 

się nad tym co było i gdzie nas to doprowadziło; nad tym co jest  

i co potrzebuje zmiany na lepsze w naszym życiu. Właśnie teraz 

jest na to doskonała okazja. 
 

W OKRESIE ADWENTU MSZE ŚW.:  

Wieczorne Msza św. w środy o godz. 6:30pm. a w pozostałe 

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

każdą Mszą św. 
 

Roraty – Tak nazywa się Msza święta ku czci Najświętszej 

Maryi Panny, odprawiana przez cały okres adwentu w dni 

powszednie. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy 

świętej roratnej sięgają XII wieku. W wieku XVI roraty były już 

znane w całej Polsce. Zapalanie świecy roratnej w czasie Mszy 

świętej roratniej – jest ona biała, ozdobiona białą lub niebieską 

wstążką jest symbolem Maryi, która podobnie jak jutrzenka 

wyprzedza wschód słońca, jak Ona poprzedziła przyjście Jezusa. 
 
 

ZAPRASZAMY NA RORATY DLA DZIECI 

Zapraszamy w każdą środę dzieci i młodzież   

 do wzięcia udziału we 

Mszy świętej roratniej o g. 6.30 p.m.  
 

Na roraty przynosimy ze sobą lampiony i   

serduszka a na nich wypisane dobre  

uczynki i wrzucamy do koszyka. 

 
 
 

ADVENT  
We light a second purple candle on the second Sunday of Advent 

to represent the hope of Christ coming to the world.  

The word "hope" has two meanings in the Bible. The first, 

tiqvah, contains the sense of eager anticipation or waiting. The 

second, elpis. depicts a sense of confident expectation based on 

certainty. Biblical hope is secured by God's faithfulness to His 

promises. For the Old Testament leaders, their hope was in the 

Messiah's arrival. For us, it is the hope of the Messiah's return. 

God's plan for humanity unfolded in the town of Bethlehem, the 

birthplace of the Messiah, joyously fulfilling a long-awaited 

promise. Today we confidently wait for the Messiah's triumphant 

return.  

Heavenly Father, You are the source of all hope and we know 

our hope is in You -- You will not disappoint us. Teach us this 

week to anchor our hope in Jesus. Help us to persevere with You 

when we feel like giving up. We eagerly wait for Your return. 

Amen. 

During the Advent season:  

Evening Masses on Wednesday 6:30p.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. 

MIKOŁAJKI  
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11am, zapraszamy wszystkie dzieci 

i rodziców do naszj Kawiarenki na spotkanie ze Św. Mikołajem.  

 

8 GRUDNIA - NIEPOKALANE 

POCZĘCIE NMP &  

GODZINA ŁASKI (12-13PM) 
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi 

jest dogmatem wiary.  

Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. 

bullą Ineffabilis Deus Pius IX. Uczynił to 

w Bazylice św. Piotra w Rzymie w 

obecności 54 kardynałów i 140 

arcybiskupów i biskupów: 
 

 

W 1958r. – cztery lata po ogłoszeniu dogmatu… Bogarodzica 

Dziewica Najświętsza Panna Maryja potwierdziła to sama… 

Że  jest Niepokalana...„...Jestem Niepokalane Poczęcie…” 

Te słowa usłyszała Św. Bernadetta Gdy Objawiła się Jej w 

Lourdes Matka Boża, Maryja Panna Najświętsza...  
 

Módl się za nami… Bogarodzico Dziewico Niepokalana…  

Królowo nasza… Mateńko nasza… 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Syna Twego, 

Jezusa Chrystusa… Zbawiciela naszego… 
 

 „…Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego 

Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w 

Montichiari we Włoszech powiedziała: 

"Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa 

Mystica. Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 

grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez 

to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. 

Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite 

miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych 

grzesznych braci. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe         

i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się         

wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina 

była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej 

Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do 

kościoła, niech modli się w domu". 

 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 
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Przyszła na świat…Najświętsza Panna Maryja 

Z  Poczęcia Niepokalanego Czysta… bez grzechu 

pierworodnego…Od Niepokalanego Poczęcia 

Żyła bez grzechu… po Wniebowzięcie…Całe życie grzechem 

nieskalana Owoc żywota Swego wydała… 

Jezusa Chrystusa porodziła Przez Boga… Błogosławiona była… 
 

Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko 

nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne 

skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko 

jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka!  

Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w 

roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie 

zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga 

to, co mu najbardziej potrzebne….” Pamiętajmy… 

       

THE IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED 
VIRGIN MARY 

On this day, so dear to every Catholic heart, we celebrate, in the first 

place, the moment in which Almighty God showed Mary, through 

the distance of ages, to our first parents as the Virgin Mother of the 

divine Redeemer, the woman destined to crush the head of the 

serpent. And as by eternal decree she was miraculously exempt from 

all stain of original sin, and endowed with the richest treasures of 

grace and sanctity, it is meet that we should honor her glorious 

prerogatives by this special feast of the Immaculate Conception. We 

should join in spirit with the blessed in heaven, and rejoice with our 

dear Mother, not only for her own sake, but for ours, her children, 

who are partakers of her glory and happiness. 
 

“O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse 

to thee.” 
 

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 6:00-

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: 

6:00-8:00pm or by coming over to Church office. 
 

„Owocem milczenia jest modlitwa; 

 owocem modlitwy jest wiara; 

 owocem wiary jest miłość; owocem miłości jest służba; 

 owocem służby jest pokój”. bł. Matka Teresa z Kalkuty 
 

 

 

 

 

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej zostały powołane do Pana:  
śp. † Bogusława Zubrzycka & † Marta Fraczek.  Modlitwy 

pogrzebowe Śp. Marty, odbęda się w poniedziałek w Armstrng 

Funeral Home o godz. 11am. Zmarłe polecamy Bożemu 

Miłosierdziu, a Rodzinom i znajomym pogrążonym w żałobie 

składamy wyrazy współczucia.   

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. 

 

MAY THEY REST IN PEACE 
Last week, God called to eternity: † Bogusława Zubrzycka &   

† Marta Fraczek.   We offer our heartfelt condolences to their 

families, and to all those who have passed away we offer God’s 

mercy.     

Give them eternal rest O Lord! 
 

PODZIĘKOWANIE  
Serdeczne podziękowania dla Ks. Krzysztofa za wsparcie 

duchowe; Weteranom za pożegnanie Kolegi; Panu Organiście i 

Chórowi oraz wszystkim, którzy wzieli udział w ostatniej drodze 

śp. † Bolesława Krajewskiego.  Składają:  Żona z Rodziną  

 
 

 

JASEŁKA pt. „Dzieci Polskie w Betlejem” 

 
Z radością przeżywamy okres oczekiwania na Święta Bożego 

Narodzenia.  Jest to czas refleksji, wzajemnej życzliwości i 

przyjacielskich spotkań. 
 

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 
 

 
KAWIARENKA 
Dzisiaj ciepłą kawą, herbatą i ciastem domowego 

wypieku, poczęstują nas Mamy zespołu „Tatry”.   

W nastepną niedzielę, czyli 14 grudnia o godz. 

1:45pm., zapraszamy wszystkich na Jasełka & 

poczęstunek.  

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

 

http://blogmedia24.pl/node/59816
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PRZEDŚWIATECZNA SPRZEDAŻ 

CIAST & KAWIARENKA 
Zespół Pieśni i Tańca „Tatry” zaprasza 

wszystkich  na przedświąteczną wysprzedaż 

ciast domowego wypieku, która odbędzie się 

20 & 21 grudnia 2014  po każedej Mszy św. w sali parafialnej 

kościoła św. Jadwigi.   

Zapraszamy też do Kawiarenki na świeżo zaparzoną herbatę i 

kawę oraz pyszne ciasto. Serdecznie wszystkich zapraszamy.                     

                                                                    Zarząd Zespołu Tatry 
 

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. z tyłu kościoła, a w czasie tygodnia w biurze 

parafialnym.  

„ANGEL BREAD” CHRISTMAS WAFERS 
Breaking bread with family and friends on Christmas Eve is a 

big part of the Polish & eastern European tradition. “Christmas 

Wafers” are available by the main entrance to our church and /or 

at the rectory.  
 

 

SIANKO NA WIGILIJNY STÓŁ 
W dniach: 7, 14 i 31 grudnia, po każdej Mszy św.  harcerze z 

naszej parafii będą sprzedawać sianko na wigilijny stół.  Dochód 

ze sprzedaży sianka przeznaczony jest na cele tej organizacji.  
Dziękujemy za wsparcie! 

Sianko pod obrusem to nawiązanie do żłóbka, w którym przyszło 

na świat dzieciątko Jezus.  Symbolizuje więc prostotę i 

skromność, jaką każdy chrześcianin powinien nosić w swoim 

sercu. 
 

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. 
 

KOLĘDOWANIE 
Kolędowanie jest staropolską 

tradycją.  Jak co roku „Zespół 

Tatry”  będzie kolędował w 

dniach: 26, 27 & 28 grudnia. 

Zainteresowanych wizytą prosimy 

o kontakt z Anią 905-903-4405. 

 Do zobaczenia na Kolędzie. 
 

 

 

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 lub tej niedzili w „Red Room” w godzinach:                

3-5pm.   Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy.  By uzyskać więcej 

informacji można skontaktować się z Bolesławem Drańskim pod 

numerem telefonu 905-668-3539. 
 

 

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 
 

Przypowieść o czterech świecach.  
Tą przepiękną Adwentową przypowieścią 

o czterech świecach. Pragniemy Wam 

złożyć życzenia, nigdy nie gasnącej 

Nadziei  w Waszych sercach. 
 

Płonęły 4 świece na adwentowym świeczniku.  

Było tak cicho, że dało się słyszeć  

jak świece zaczęły Rozmawiać....  

Pierwsza świeca westchnęła i rzekła:  

Nazywam się POKÓJ, Choć moje światło świeci,  

Ludzie nie zachowują pokoju. Jej płomień malał  

aż zgasł zupełnie…  

Zamigotało światło drugiej świecy,  

i powiedziała ona. Nazywam się WIARA, nikomu nie jestem 

potrzebna, Ludzie nie chcą znać Boga,  

po co mam świecić ??? Druga świeca zgasła.  

Cichutko i smutno westchnęła trzecia świeca.  

Nazywam się MIŁOŚĆ. Nie mam już siły świecić.  

Ludzie o mnie zapomnieli, każdy widzi tylko siebie,  

Niema w ludziach miłości do innych. Liczy się tylko pieniądz !!!  

Z ostatnim westchnieniem zgasła…  

Wtedy po cichutku weszło dziecko, spojrzało  

na Adwentowe świece i powiedziało,  

Musicie świecić, nie możecie zgasnąć… I rozpłakało się. 
Wtedy odezwała się czwarta świeca,  

i powiedziała: Nie lękaj się kiedy jedna świeca pali się,  

Możemy znowu zapalić inne świece. Nazywam się NADZIEJA.  

Dziecko wzięło zapałkę i od jej płomienia  

zapaliło zgasłe świece. 

Niech płomień Nadziei nigdy nie zgaśnie w Twoim życiu…  

Płomień Pokoju, Wiary, Miłości, Nadziei, nieustająco 

podtrzymuj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

tel:905-728-7257
tel:905-668-3539
http://powertex-ewa.blogspot.ca/2012/12/na-adwentowym-swieczniku-poney-cztery.html


 
 

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                                                                             $20.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $12.176.67 
 

Kolekta z niedzieli / 
Sunday offering 

Nov. 23, 2014 

#kopert/ envelopes 326 

Ofiary/ collections $3,692.00 
Ofiary bez kopert /loose $ $100.00 
Soc. Of Christ $210.00 Flowers  $5.00 
Special Donation $50.00 Shepherd’s Trust $110.00 

 

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:  

TEL:  416.831.6741             

FAX:  416.754.9193 
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