
KRONIKA OSHAWA 2017 

STYCZEŃ 

2-3.I – Trwają prace w Betanii przy 

pracach adaptacji dla Credit Union. 

6.I (pt) – Na obiad księży polonijnych do 

Mississauga udaje się ks. Robert, mnie 

jeszcze trzyma grypa. 

8.I (niedz) – na wigilię urodzin ks. Roberta 

przybył ks. Paweł, zapalamy kominek i 

mile spędzamy czas. 

9.I (pon) – na obiad urodzinowy dojechał 

również ks. Adam Bobola, SChr. 

10.I (wt) – ks. Robert udaje się do 

Peterborough z posługą do sióstr 

pasjonistek. 

11.I (śr) – Pięć pań przeglądnęło rzeczy 

wystawione z kuchni przed pracami. Wiele 

rzeczy już niepotrzebnych wyrzucamy. * 

Po wieczornej Mszy św. ks. Robert ma 

kolejne spotkanie ministrantów z 

Rodzicami. * W porze popołudniowej 

nawiedził nas ks. Jan Michalski z Guelph, 

na spóźnione urodziny ks. Roberta. 

12.I (czw) – Parafianie odmalowali półki 

do spiżarki a elektrycy zdjęli deski z 

elektryki, przygotowując do inspekcji. * 

Firma wykończyła malowanie spiżarki i 

założyła baterie do pomp. To zakończenie 

prac odwadniających Salę i kuchnię 

parafialną, choć to dopiero I Etap 

zaplanowanych prac. Koszt prac w 

spiżarce $7,345 

13.I (pt) – Panowie założyli półki do 

wymalowanej spiżarki a elektrycy 

kontynuują prace elektryczne w kuchni i 

przy wymianie świateł przed wejściem do 

plebanii. 

 

 

 
15.I (niedz) – wspólny śpiew kolęd po 

Mszy o godz. 12:30, wystąpili: Chórek 

dziecięcy, dzieci z zespołu Tatry.  



 

 
Duet siostry Emilka i Martyna Janota. 

Solo: Emilia Janota, Izabella Doroszuk i 

Antoni Rogalski. Na zakończenie razem z 

moim przyjacielem Romanem Barciakiem, 

z którym od 25 lat przygrywamy jeszcze z 

Calgary zagraliśmy na dwóch Mszach i na 

zakończenie śpiewu kolęd. 

 

 
16-21.I – cały tydzień ks. Robert udaje się 

na zastępstwo do Scarborough. 

17.I (wt) – otrzymuję dziś donację $5,000 

od PNA gmina 7 na renowację Betanii. * 

Panie kontynuują sprzątanie po 

zakończonych pracach w Sali parafialnej. 

19.I (czw) – elektryk Bogdan Słomiński 

wymienił światła na zewnątrz kościoła, 

parking i przed wejściem do plebani oraz 

w zakrystii na żarówki ledowe. 

21.I (sob) – elektryk Michał Wieser, 

zainstalował światła i gniazdka na Sali 

parafialnej. * Wieczorem jesteśmy obecni 

w Klubie Sikorskiego na dorocznym Balu 

Zespołu Tatry. 

22.I (niedz) – O godz. 2pm jesteśmy na 

Jasełkach przygotowanych przez dzieci i 

młodzież z polskiej szkoły św. Jadwigi w 

klubie na Olive Ave. 



 

 
 

23.I (pon) – p. Roman Siciak oczyścił piec 

z kurzów po remoncie i poprawił grzejnik 

na Sali. * Pan Michał Wieser zainstalował 

kontakty w Sali i kościele. 

24.I (wt) – siedem pań i dwóch panów 

pomogło oczyścić sufit, ściany i krzesła z 

kurzów po remoncie na Sali. * Ks. Robert 

poprowadził pierwsze w tym roku 

spotkanie biblijne w Betanii. 

25.I (śr) – wieczorem, spotkanie 

inżynierów elektryków oraz 

przedstawicieli RD i RF. 

30.I (pon) – wieczorem przylatuje z 

Pompano Beach ks. Stanisław Rakiej, z 

którym udaję się na 3 dni odpoczynku, na 

północ. 

31.I (wt) – 11 pań oczyszcza po raz kolejny 

salę od strony podium. 

LUTY 

1.II (śr) – ks. Robert jest obecny na 

spotkaniu dekanalnym. 

2.II (czw) – wieczorną Mszę św. 

koncelebruję z ks. Stanisławem Rakiejem, 

który wygłosił płomienną homilię. 

5.II (niedz) – ks. Robert o godz. 12:00 ma 

katechezę młodzieżową, przyszły 3 osoby. 

6.II (pon) – przez tydzień sekretarka Ania 

Luchowska jest nieobecna, udaje się na 

urlop. * Rozbieram choinkę na plebanii. 

7.II (wt) – wieczorem rozbieramy 

dekorację bożonarodzeniową w kościele. 

8.II (śr) – wieczorem w plebanii, kolejne 

spotkanie RD. 

12.II (niedz) – na Mszy św. o godz. 12:30 

„Dzień Sybiraka”, uczczona pocztem 

sztandarowym i obecnością 

przedstawicieli organizacji Polonijnych. 

Po Mszy św. w Sali na Olive Ave. 

Akademia przygotowana przez dzieci i 

młodzież. 

14.II (wt) – ks. Robert udaje się do 

Peterborough z posługą do sióstr 

pasjonistek. 

15.II (śr) – po wieczornej Mszy św. 

zbiórka ministrancka prowadzona przez 

ks. Roberta. 

23.II – prace w Sali parafialnej podłączenie 

łazienki kościelnej. 

 
 



19-28.II – ks. Robert odlatuje do Australii 

na kilka dni odpoczynku. 

25.II (sob) – jestem obecny w klubie 

Sikorskiego na doroczny wybór „Miss 

Kraków”. 

26.II (niedz) – podczas Mszy św. o godz. 

11:00 złoty Jubileusz Szczepu Mazowsze i 

poświęcenie dwóch sztandarów 

odnowionego harcerzy „Polanie” i nowego 

harcerek „Mazowsze”. Na mszy obecne 

harcerki z okolic Toronto. * Po Mszy w 

Sali parafialnej uroczystość przekazania 

sztandaru. 

 

 

 

 
27.II – Prace łazienki, wyjście na korytarz 

 
Sufit w sali 

 



 
28.II – dalsze prace sala parafialna 

 

 
 

 
MARZEC 

1.III (śr) – Posługujemy w konfesjonale 4 

siostrom pasjonistkom, które przybyły na 

Mszę Środy Popielcowej. * Od tygodnia 

trwają prace nad podłączeniem łazienki w 

przedsionku kościoła. Dzisiaj łazienka 

została podłączona, chociaż jeszcze 

tydzień będą trwały wykończenia. * W 

Wielkim Poście ks. Robert poprowadzi 

Drogi krzyżowe w środy dla dzieci i 

parafialną w piątek, ja poprowadzę 

Gorzkie Żale w niedzielne popołudnie z 

kazaniem pasyjnym. 

2.III (czw) – zamontowany jest sejf w 

Betanii dla Credit Union. 

3.III – prace sala parafialna 

 



 
4-6.III – parafianin Zbigniew Kruczek 

maluje korytarz wejściowy w Betanii. 

5.III (niedz) – po dłuższej przerwie sala w 

niedzielę otwarta na kawiarenkę 

przygotowana przez zespół Tatry. 

7.III (wt) – kolejne spotkanie Rady 

Finansowej. 

8.III (śr) – ks. Robert poprowadził, po 

wieczornej Mszy św. spotkanie 

ministrantów z rodzicami. 

9.III (czw) – Michał Koźlakowski 

naprawia dzwonek do drzwi wejściowych 

na plebanię. * Trwają prace przy 

wykończeniu podłączania łazienki w Sali 

parafialnej. 

 
 

 
11.III (sob) – na Mszy św. wieczornej 

obecni są Rycerze Kolumba, którzy 

wprowadzili obraz św. Rodziny, którzy 



peregrynuje po parafiach, gdzie są obecni 

Rycerze Kolumba. Obraz będzie obecny 

do najbliższego czwartku 16 marca, 

kościół przez trzy kolejne dni jest otwarty 

cały dzień, intencja modlitw za rodziny. 

 
12.III (niedz) – ks. Robert ma kolejne 

spotkanie z młodzieżą o 12: 00, przyszło 6 

osób.  

13-17.III – od poniedziałku do soboty w 

czasie March Break 40 dzieci z naszej 

parafii korzysta z kolonii zimowych, 

program pod patronatem rodziców 

prowadzi ks. Robert. Dzieci byli na 

zawodach hippicznych, na trampolinach, 

kręglach, zabawy na Sali wraz z pokazem 

zwierzątek, wyjazd na narty oraz zadania i 

konkursy na miejscu w Sali parafialnej. 

15.III (śr) – zakończenie prac – malowanie 

– przy podłączaniu łazienki kościelnej 

koszt wszystkich prac wyniósł $8.927. 

19.III (niedz) – wieczorem przybył do nas 

ks. Prowincjał Paweł Bandurski, który 

przybył na dzień skupienia, który odbył się 

w poniedziałek.  

20.III (pon) – „Dzień skupienia” dla księży 

z naszej prowincji. Przybyli współbracia z 

najbliższej okolicy. (z prawej) Ks. 

Stanisław Kuczaik, Ks. Paweł 

Malczewski, który poprowadził naukę 

duchową, ks. prowincjał Paweł Bandurski, 

Ks. Jan Michalski, Ks. Adam Bobola, Ks. 

Robert Będzinski, Ks. Robert z Detroit i 

Ks. Klemens Dąbrowski. Dziś to 

uroczystość św. Józefa, który nam temu 

dniowi patronuje. 

 
Po ostatniej RF podane zostało zestawienie 

większych prac z ostatniego czasu: 

26.X.2015 – Wymiana wzmacniacza koszt 

naprawy wyniósł     $2,000. 

31.X 2015 – budowa reklamy przed 

kościołem, koszt     $2,260.  

19.I 2016 – renowacja podłogi salki, 

kładzenie lakieru, koszt    $1,300. 

8-18.II 2016 – wymiana kluczy, koszt 

wyniósł      $8,333. 

26.X.2016-15.I. 2017 – Odwadnianie Sali, 

kuchni i spiżarki  $67,738. 

12.I 2017 – malowanie spiżarki, koszt 

dodatkowy prac    $7,345. 

II-III 2017 – podłączanie łazienki 

kościelnej     $8,927. 

   TOTAL $97,903 



21.III (wt) – ks. Robert udaje się do 

Peterborough z posługą do sióstr 

pasjonistek. * Ks. Klemens jest na 

dorocznym spotkaniu Komisji Rewizyjnej 

Funduszu Millenium w Toronto, którego 

jest przewodniczącym. Fundusz, żywy 

pomnik Millenium Polski dziś mając 

fundusz 4 milionów, pomaga rocznie 

około 100 studiującym osobom polskiego 

pochodzenia. 

22.III (śr) – Drogę krzyżową poprowadziły 

same dzieci. * Po wieczornej Mszy św. 

odbyło się kolejne spotkanie RD. 

23.III (czw) – w południe odbyło się 

spotkanie zapoznawcze z Kazimierzem 

Konkel, zastępcą komisarza policji 

Toronto. * Firma „Abroma” rozpoczyna 

remont łazienki na dole w Betanii, koszt 

wyniesie $12,200. 

25.III (sob) – O 8:30 rano co sobota, 

ćwiczy chórek dziecięcy 

 

 
O 10:00 rano w szkole konkurs 

recytatorski. * Podczas wieczornej Mszy 

św. uroczyste „Zawierzenie się Jezusowi 

przez Maryję” przez 4 osoby z naszej 

parafii, wcześniej przygotowane przez ks. 

Roberta, oraz 15 osób z poprzedniego roku 

odnowiło uroczyście przysięgę.  

26.III (niedz) - Po Mszach św. 

niedzielnych zapisy do „Duchowej 

Adopcji dzieci nienarodzonych”, zapisały 

się 34 osoby. 

28-31.III (wt/pt) – Kontynuujemy prace 

przy remoncie łazienki w Betanii. 

 



31.III (pt) – przeprowadzka i ostatnie 

przygotowania Credit Union do Betanii, by 

jutro w sobotę 1 kwietnia rozpocząć 

oficjalnie działalność.  

 
* Po wieczornej Mszy św. poświęcenie 

krzyża, (jaki znajdował się w kaplicy w 

Betanii) przeniesiony uroczyście do Sali 

parafialnej. 

 

 

 
 

KWIECIEŃ 

1.IV (sob) - Pierwszy dzień działalności 

Credit Union w Betanii. 

2.IV (niedz) – Podczas Mszy św. o godz. 

11 przyjęcie dwóch chłopców na 

ministrantów: Antoś Rogalski i Gabriel 

Matuszak. 



 

 
* To już czwarta rocznica - dzień św. JPII 

oficjalnie w Kanadzie, po Gorzkich żalach 

w kościele wspólnie oglądamy film o św. 

Janie Pawle II, skorzystało około 80 osób. 

5.IV (śr) – naprawa organ przez firmę 

„Niagara Music Repair LTD”, koszt $801. 

6.IV (czw) – Początek rekolekcji, które 

przeprowadzi ks. Jacek Swęd, Michalita z 

Santo Domingo, Dominikana. W 

spowiedzi wieczornej służy ks. Adam 

Bobola, SChr. proboszcz ze Scarborough. 

7.IV (pt) – drugi dzień rekolekcji po 

wieczornej Mszy św. pokaz slajdów z 

pracy ks. Jacka na Dominikanie. 

 

 



9.IV (niedz) – zakończenie rekolekcji 

Gorzkimi Żalami. Wieczorem odwożę ks. 

Jacka do Toronto. 

11.IV (wt) – ks. Robert udaję się do 

katedry Toronto na Mszę Krzyżma. * Po 

południu ubieramy Grób Pański. 

 
 

12.IV (śr) – ks. Robert udaje się do 

Mississauga z pomocą do spowiedzi, 

obecnych 37 księży spowiada przez 4 

godziny. * Naprawa drzwi wejściowych do 

Sali parafialnej. * Po południu panie 

układają kwiaty przy Grobie Pańskim. 

13.IV (WCz) – wieczorna liturgia z 

obrzędem umycia nóg. 

 
15.IV (WSob) – w Sali parafialnej 

święcenie pokarmów, od 10-4 co godzinę.  

 

 



19.IV (śr) – na obiad imieninowy ks. 

Roberta przybyli współbracia z Toronto i 

Chatham. 

20.IV (czw) – udajemy się z ks. Robertem 

na dzień skupienia dla księży polonijnych 

na wschodnią Kanadę do ośrodka 

Królowej Apostołów w Mississauga, 

prowadzącym jest JE ks. Abp. Wacław 

Depo. 

22.IV (sob) – ks. Robert udaje się z 

pielgrzymką autobusową do Wilna na 

uroczystości Bożego Miłosierdzia, które 

celebrowane będą przez JE ks. Abpa 

Wacława Depo z Częstochowy. * W ten 

weekend liczenie osób w kościele, 

obecnych na wszystkich Mszach - 631. 

 

 
23.IV (niedz) – Wieczorem przybył do nad 

ks. Hubert Zasada z St. Louis, który 

pozostanie u nas do piątku. 

25.IV (wt) – W południe przybył do nas JE 

ks. Abp Wacław Depo z Częstochowy, na 

modlitwę różańcową, po której 

wypowiedział do zebranych, wiele 

ciepłych słów. Przybył również sekretarz 

Abpa. Mariusz Trojanowski oraz ks. 

Hubert Zasada SChr. proboszcz z St. 

Louis.  

 
Poświęcenie kapy ofiarowanej przez ks. 

Mateusza Gardzińskiego dla Parafii. 

 
Błogosławieństwo dla złotych jubilatów, 

którzy obchodzić będą swój jubileusz w 

lipcu. 



 
Następnie spotkaliśmy się na obiedzie, na 

który zaprosiłem również matki kapłanów: 

Gardziński i Suski (święcenia diakonatu).  

 
Po południu odjechał do Scarborough, 

gdzie udzieli tamtejszej młodzieży 

sakramentu bierzmowania. 

29.IV (sob) – jestem na Walnym Zebraniu 

Funduszu Millenium w Mississauga, 

którego jestem przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej. * Wieczorem jesteśmy obecni 

na Balu Polonii w Klubie Sikorskiego. 

30.IV (niedz) – ks. Robert udaje się do 

Guelph na celebrowanie 60-lecia 

kapłaństwa ks. Stanisława Kuczaika SChr. 

* Po południu w Sali Parafialnej obiad 

Święconka, z którego skorzystało 80 osób. 

MAJ 

2.V (wt) – rozbieranie Grobu Pańskiego. 

4.V (czw) – I spowiedź dla 7 dzieci I-

komunijnych szkoły angielskiej. * Pan 

Zbigniew Kruczek rozpoczyna malowanie 

korytarza przed biurem parafialnym. 

5.V (pt) – Pierwszy piątek, z ks. Robertem 

udajemy się do chorych. 

7.V (niedz) – I komunia dla grupy 

angielskiej, 7 dzieci, którą celebrował ks. 

Mateusz Gardziński SChr., który przybył z 

Rzymu i obecny będzie do 21 maja br.  

 
* Podczas Mszy św. o 12:30 obecni 

przedstawiciele organizacji i sztandary, 

jest też młodzież ze szkoły średniej, po 

Mszy św. Akademia w Sali parafialnej. 

Dzieci i młodzież przypomniała o 

uroczystości Matki Boskiej Królowej 

Polski i 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja. 

8.V (pon) - W południe jestem obecny w 

szkole by poświęcić różańce, jakie szkoła 

ofiarowała dzieciom I-komunijnym. 

9.V (wt) – Do południa podcinamy drzewo 

przed Betanią. * Wieczorem kolejne 

spotkanie KPK. * Ks. Robert prowadzi 

spotkanie z matkami Koła różańcowego 



 
 

 
Wspólnym śpiewem zakończyliśmy to 

spotkanie. 

 

 
10.V (śr) – Wieczorem kolejne spotkanie 

RD, zapraszamy osoby w pracach RD, 

którzy zostali nominowani przez parafian. 

14.V (niedz) – rozdajemy symbolicznego 

kwiatka dla matek w dniu ich święta. Po 

Mszy akademia w Sali parafialnej 

 

 
16.V (wt) – ks. Robert udaje się do 

Peterborough do sióstr pasjonistek. 

16-26.V – przez kolejne trzy tygodnie trwa 

obcinanie drzew przed plebanią i Betanią, 



w którym pomocą służą parafianie. 

Wycięte jest drzewo przy wejściu do 

Betanii pomocą służą p. Lalak i 

Chomoncik i Ciosk. 

 
17.V (śr) – ostatnie przed wakacjami 

spotkanie Rady Finansowej. 

19.V (pt) – parafianie pamiętają na Mszy 

wieczornej o 30-leciu kapłaństwa ks. 

Klemensa. 

20.V (sob) – ks. Robert i ks. Mateusz udają 

się na święcenia diakonatu w parafii 

Jezuickiej Toronto, naszego parafianina 

Artura Suskiego. * Dziś w południe 

pierwsza spowiedź dla 11 dzieci, które 

jutro przystąpią do I Komunii św. 

21.V (niedz) – dziś posługę słowa ma ks. 

Mateusz na zakończenie pobytu i 

celebrację 15-lecia kapłaństwa ks. 

Roberta. * Na Mszy św. o 12:30 11 dzieci 

przystąpiło do I Komunii św. * Przez cały 

tydzień dzieci w strojach uczęszczało na 

Mszę św. w Białym Tygodniu. 

 
24.V (śr) – po wieczornej Mszy św. 

kolejne spotkanie Inżynierów, omawiamy 

kolejne projekty napraw w Betanii i 

elektryki w Sali parafialnej. * Został 

zakończony projekt remontu łazienki w 

Betanii przez firmę Abroma, koszt wyniósł 

$13,800 

27.V (sob) – zakończenie roku 

katechetycznego o godz. 12:00 w kościele, 

rozdanie świadectw. Każde dziecko 

otrzymało obrazek MB Częstochowskiej. * 

Wieczorem razem z ks. Robertem jesteśmy 

na Złotym 50-lecia Bankiecie Harcerskim 

w klubie Sikorskiego. 

28.V (niedz) – po południu przy Sali 

Sikorskiego „Dzień Dziecka” 

przygotowany pod egidą ks. Roberta. 

Dopisała pogoda, skorzystało z miłej 

zabawy bardzo wiele osób. 

30.V (wt) – wieczorem jesteśmy z ks. 

Robertem na zakończeniu szkoły średniej i 

rozdaniu świadectw w klubie Sikorskiego. 

CZERWIEC 

3.VI (wt) – Msza św. na zakończenie 

szkoły im. św. Jadwigi a o godz. 12:00 w 

Sali parafialnej uroczyste zakończenie 

klasy VIII i 5 uczniów, którzy kończą 

edukację szkoły podstawowej. 

4.VI (niedz) – Jesteśmy na Bankiecie 

przygotowanym przez Rycerzy Kolumba 



w klubie Sikorskiego. Głównym tematem 

były jubileusze kapłaństwa: mój 30-lecia i 

ks. Roberta 15-lecia. Otrzymaliśmy wiele 

ciepłych życzeń od organizacji i osób 

prywatnych a szczególnym prezentem 

było błogosławieństwo papieskie. 

Wystąpił zespół Tatry, na bankiecie 

obecnych było 115 osób. 

6.VI (wt) – Kolejne zebranie KPK, 

układamy kalendarz na cały rok. * W salce 

przy sali również ostatnia próba chóru, 

który przygotował spotkanie przy stole. * 

Tego wieczora udajemy się wspólnie do 

Scarborough na spotkanie urodzinowe ks. 

Pawła Malczewskiego. 

10.VI (sob) – razem z ks. Robertem 

jesteśmy na spotkaniu obiadowym w 

Mississauga z ministrem Adamem 

Wojciechowskim i konsulem Grzegorzem 

Morawskim. 

 

 

11.VI (niedz) – na dwóch Mszach razem z 

Romanem Barciak, dziękujemy grą na 

gitarze za życzenia jubileuszowe, jakie 

parafianie złożyli tydzień temu. * Po 

południu ks. Robert udaje się do Detroit. 

13.VI (wt) – Ks. Robert udaje się do 

Peterborough z posługą do sióstr 

pasjonistek. 

18.VI (niedz) – Mimo opadów, a nawet 

burzy udaje się zorganizować procesję do 

4 ołtarzy, przygotowanych przez 

poszczególne grupy. Przy pięknej już 

słonecznej pogodzie obecne były 

wszystkie grupy parafialne i polonijne. * 

Wieczorem sąsiedzi ks. Adam Bobola i 

Paweł Malczewski przybyli na pogodny 

wieczór przed wakacjami. 

19.VI (pon) – Ks. Robert udaje się na 

wakacje do Polski, powróci 27 lipca. 

22.VI (czw) – Msza św. na zakończenie 

szkoły angielskiej św. Jadwigi. * Dla 

pomieszczenia „Credit Union” została 

założona nowa klimatyzacja, ponad $5 tys, 

sponsorowana przez Credit Union. 

27.VI (wt) – Trzy siostry pasjonistki z 

Peterborough przybyły do kościoła, 

udzielam posługi spowiedzi. * Podcinamy 

drzewa przy chodniku przed Betanią, 

opady opóźniają prace. * Ponad 10 rodzin 

odpowiedziały na apel o podarowanie 

sprzętu do kuchni w Betanii. Jest 

wystarczająca ilość sprzętu, aby móc 

przyjąć gości, którzy przybędą za tydzień z 

Polski. 

28.VI (śr) – Dalsze prace elektryczne, 

wymiana gniazdek przez p. Gajer oraz 

zmiana nowych lamp z wiatrakami na 

ostatnim piętrze w Betanii przez Józefa 

Puzio. 



29.VI (pt) – Ks. Prowincjał poinformował 

telefonicznie o zakończeniu posługiwania 

ks. Roberta, która zakończy się 4 września. 

Druga informacja jest trudniejsza, 

pozostanę sam bez wikariusza. 

LIPIEC 

1.VIII (niedz) – podczas Mszy św. jest 

Apel Misyjny ks. Paul Waruvel z Buffalo, 

który prosi o donacje dla diecezji w 

Indiach. * Informuję również wspólnotę o 

zakończeniu posługi ks. Roberta 

Będzińskiego, który wraca do USA po 4 

września i decyzji Prowincji o 

jednoosobowej posługi księży z 

Towarzystwa w Oshawie bez wikariusza, 

główną przyczyną to braki personalne i 

finansowe. 

- Od 5 lipca do 9 sierpnia w budynku 

Betanii zagościł zespół „Faustynki” z 

Polski, który w niedzielę 9 lipca 

przygrywał na Mszach św. w naszym 

kościele, a w kolejne niedziele będzie 

dojeżdżał do poszczególnych parafii. 

Grupę prowadzi ks. Jan Śmigasiewicz. * 

Wielu parafian ofiarowało wiele rzeczy 

potrzebnych do kuchni w Betanii. 

 

 
10.VII (pon) – Rozpoczynamy prace nad 

projektem elektryki w Sali parafialnej, 

który potrwa do piątku 14 lipca. 

11.VII (wt) – Ks. Jan z zespołem Faustynki 

udaje się do Peterborough z posługą do 

sióstr pasjonistek. 

12.VII (śr) – Obcinanie czubów drzew na 

parkingu za kościołem. 

 
Jeszcze stary system 

13/14.VII – Przez dwa dni nie ma prądu, ze 

względu na prace elektryczne. Cały dzień 

prowadzone są prace przez firmę z Oshawy 

„Thomas Electric”, która wykonała ten 

projekt za $9,419.28 * W międzyczasie 

została zalana piwnica w Betanii, 

odkryliśmy problem zapchanej studzienki. 

Parafianin pożyczył pompę, która 

wypompowuje wodę. Po tygodniu, 

podłoga w całości Betanii się wysusza. * 

Członkowie zespołu Tatry wynieśli stroje i 



przenieśli je do górnych pomieszczeń na I 

piętrze. 

 
24.VII (pon) – uroczysty obiad 

imieninowy z okazji dnia św. Anny 

przygotowany przez zespół Faustynki. 

 

 
28.VII (pt) – Powrót z wakacji ks. Roberta, 

który zaprosił swoich rodziców, zastąpi 

mnie na czas wakacji, a jednocześnie 

przygotuje się na czas opuszczenia parafii, 

która nastąpi 11 września. 

29.VII (sob) – Wylatuję do Polski na czas 

wakacyjny i będę nieobecny do 7 września. 

SIERPIEŃ 

6.VIII – Uroczysta Msza u Weteranów. 

19.VIII – Spotkanie matek Żywego 

Różańca. 

21-24.VIII - firma z Oshawy „Thomas 

Electric”, wykonała poprawkę do projektu 

za $726.03 oraz doprowadziła uziemienie 

do kościoła i do biura projekt wyniósł 

$1,983.36. 

WRZESIEŃ 

4-8.IX – ks. Robert jest obecny na 

rekolekcjach w Detroit. 

7.IX – powracam z czasu wakacyjnego. 

9.IV (sob) – spotkanie pożegnalne ks. 

Roberta z ministrantami. 

10.IX (niedz) – podczas niedzielnych 

Mszy św. żegnamy ks. Roberta. Po Mszach 

św. w Sali parafialnej Rycerze Kolumba i 

Matki Różańcowe na pożegnanie 

przygotowali kawę z ciastem. 



 

 
11.IX (pon) – ks. Robert udaje się do 

Salem, MA USA na nową placówkę. 

14.IX (czw) – spotkanie robocze z 

katechetkami, układamy plan roczny. 

15.IX (pt) – spotkanie z wice kierowniczką 

szkoły ang. Św. Jadwigi, układamy plan 

roczny nabożeństw w naszym kościele. 

21.IX (czw) – jestem obecny na pogrzebie 

śp. ks. Zdzisława Nawrockiego w Detroit. 

23.IX (sob) – udało się firmie Abroma 

udrożnić hydraulikę w Betanii. 

27.IX (śr) – po wieczornej Mszy św. 

pierwsze po wakacjach zebranie RD. * 

Parafia otrzymała Dekret z Archidiecezji o 

stałej możliwości kumulacji intencji 

podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 

11:00 do 20 intencji. 

PAŹDZIERNIK 

1.X (niedz) – PO Mszy o godz. 12:30 w 

Sali parafialnej świętowanie 60-lecia 

istnienia Kół Różańcowych w naszej 

parafii. 

 

 

 
 

 
Zalatorki  



2.X (pon) – Wymiana kopiarki w biurze 

parafialnym firmy Canon. * Parafianin 

naprawia schody wejściowe do kościoła. 

3.X (wt) – wieczorem pierwsze po 

wakacjach spotkanie KPK w Betanii. 

7.X (sob) – włączamy się w akcję 

„Różaniec aż do granic”, po porannej 

Mszy św. wystawienie NS do godz. 

11:00am i odmawiamy cały różaniec. * 

Przylatuje z Rzymu ks. Mateusz 

Gardziński, który służyć będzie do 22 

października. 

8.X (niedz) – dziękczynienie składamy za 

plony ziemi 

 
10.X (wt) – naprawa drzwi garażowych 

koszt wyniósł $620. 

11.X (śr) – pierwsze spotkanie z 

kandydatami na ministrów eucharystii. 

14.X (sob) – porządkowanie w salce przy 

Sali reprezentantów Tatr. 

15.X (niedz) – uroczystości odpustowe 

parafii kończymy uroczystym obiadem w 

Sali parafialnej przygotowanym pod 

dyrekcją Rycerzy Kolumba i grup 

parafialnych (80 osób). 

16.X (pon) – ponad 15 osób przybyło na 

spotkanie organizacyjne Bazaru, który 

odbędzie się 2 grudnia. Już we wtorek i 

czwartek wieczorami grupa ponad 15 pań 

przygotowała szaszłyki. 

17.X (wt) – kolejne spotkanie KPK. 

18.X (śr) – pierwsze po wakacjach 

spotkanie RF. 

19.X (czw) – dwóch panów ostatecznie 

przybyło na kolejne spotkanie 

przygotowujące na ministrów eucharystii. 

21.X (sob) dalsze prace przy renowacji 

schodów wejściowych do kościoła. 

22.X (niedz) – liczenie ludzi w kościele jak 

tydzień temu: 

15.X – 619 22.X – 577 

23.X (pon) – rozpoczęcie dwóch prac, 

zdejmowanie rynny z budynku Betanii – 

Sebastian, oraz wymiana wejścia do 

budynku Betanii - firma Marcina. 

24.X (wt) – zakładanie rynny, oraz po 

wykonaniu wykopu wejścia do Betanii 

przygotowanie do wyłożenia kostką. * 

Spotkanie z Elżbietą Szczepańską 

dotyczącą konta Pań św. Jadwigi. 

25.X (śr) – Prace montażu rynny na 

Betanii. * Kolejne spotkanie RD. 

29.X (niedz) – dodatkowa Msza św. na 

Cmentarzu Resurrection o godz. 2 PM i 

poświęcenie grobów na dwóch 

cmentarzach. 

31.X (wt) – na spotkanie dekanalne z 

Kardynałem jadę razem z organistą Edi 

Kołodziejczak. Przedstawiony jest 

problem spadku średnio w Archidiecezji o 

2% uczęszczaniu na Msze święte. 

31.X (św) – po wieczornej Mszy św. dla 

najmłodszych Bal Wszystkich Świętych w 

Sali parafialnej, przygotowany przez 

rodziców dzieci. 



 

 

 

 
LISTOPAD 

2.XI (czw) – Rozpoczęcie Nowenny Mszy 

św. za zmarłych i wypominki. 

 
3.XI (pt) – trwają prace przy montażu 

nowej rynny na Betanii. 

 
(Betania stare wejście) 

4.XI (sob) – Firma „Raki Renovation” 

kończy prace nowego wejścia do Betanii, 

koszt wyniósł $5,198 



5.XI (niedz) – Od tej niedzieli nie będzie 

Mszy św.  godz. 12:30, otrzymaliśmy 

również pozwolenie z Archidiecezji 

możliwości kumulacji nawet 20 intencji 

podczas jednej Mszy św. niedzielnej o 

godz. 11:00. 

7.XI (wt) – udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

11.XI (sob) – jestem obecny w Klubie 

Sikorskiego na 50-leciu istnienia Pań przy 

Weteranach. 

12.XI (niedz) – Uroczysta Msza św. ze 

sztandarami z okazji 99-lecia 

Niepodległości Polski, po Mszy św. w Sali 

parafialnej dzieci i młodzież przygotowały 

tematyczną Akademię. 

 

 

 

 
15.XI (śr) kolejna comiesięczna Msza św. 

dla dzieci ze szkoły św. Jadwigi. 

16.XI (czw) – jestem na spotkaniu 

dekanalnym. 

18.XI (sob) – akcja pierogi w klubie 

Sikorskiego, którzy udostępnili 

pomieszczenia, prawie 20 osób wykonało 

ponad 3300 pierogów na Bazar.  

 



 

 
* Wieczorem jestem na Bankiecie 95-lecia 

Związku Polaków w Kanadzie Grupa 21, 

jakie miała miejsce w Sali na Olive Ave. 

19.XI (niedz) – Po Mszy św. o godz. 11:00 

mamy zaproszenie do Sali Parafialnej na 

Bigos Harcerski. 

20.XI (pon) – Zakończenie prac przy 

montażu rynien na Betanii, koszt wyniósł 

$2,400 * P. Józef Puzio wymienił żarówki 

w ponad 150 punktach świetlnych Sali, 

Betanii i plebanii na LD, ufundowane 

przez Rycerzy Kolumba. 

21.XI (wt) – parafianie pomagają w 

transporcie zamrażarki do Sali parafialnej 

koszt $2,260 

23.XI (czw) – w południe odwiedzają mnie 

sąsiedzi ks. Adam Bobola i ks. Adam 

Słomiński z okazji moich imienin.  

25.XI (sob) – Uroczystość Chrystusa 

Króla, sobotnią Mszę św. przewodniczy 

ks. Jacek Wesołowski, którzy przybył z 

Phoenix, AZ. 

26.XI (niedz) – Odczytuję Rescript z 

Archidiecezji i przyjmuję przyrzeczenia 

dwóch panów, Michała Koźlakowskiego i 

Andrzeja Poczekaj, jako nadzwyczajni 

ministrowie eucharystii w naszej Parafii. * 

Młodzież na zakończenie Mszy św. na 

moje ręce składa życzenia z okazji 

Chrystusa Króla. * Rozdajemy dyplomy 

wszystkim Jubilatom małżeńskim, którzy 

podczas Mszy odnowili przyrzeczenia 

małżeńskie. * Po Mszy zapraszamy 

Jubilatów do Sali na coś słodkiego. 

27.XI (pon) – Na jeden dzień odwiedza 

mnie ks. Jan Michalski z Guelph. * 

Wywieszamy banery informacyjne o 

Bazarze przed kościołem. 

28.XI (wt) – od tygodnia trwają 

przygotowania do Bazaru, wiele osób z 

parafii przynosi fanty a dziś panie 

koordynatorki spotkali się podejmując 

ostatnie decyzje. * Codzienne trwają prace 

przygotowawcze do Bazaru. 

GRUDZIEŃ 

1.XII (pt) – cały dzień trwają 

przygotowania Sali, fantów i posiłków do 

jutrzejszego bazaru. * Parafianin Michał 

Koźlakowski pomógł zakupić i 

zamontować nowy przenośny mikrofon do 

kościoła, koszt $870.  



2.XII (sob) – O 9 rano rozpoczyna się 

Bazar, który potrwa do 2 PM. Bardzo wiele 

osób od wczesnych godzin porannych 

służy przy rozgrywkach, wydawaniu 

posiłków, czy cieście. 

 

 

 

 
W kuchni Panie ciężko pracowali od 

wczesnych godzin porannych. 

 

 
W małej sali 



 

 

 

 

 
Stoiska na sali 

 



 
Niezawodni Rycerze Kolumba 

 

 
Panie z Koła Różańcowego przygotowali 

słodkości. 

 

 
Ed Kołodziejczyk przy stoisku pięknych 

fantów. 

3.XII (niedz) – rozpoczął się Adwent. 

 
* Dziś kawiarenkę po Mszy o godz. 11:00 

przygotowała grupa Tatry. 

10.XII (niedz) – Po Mszy św. o godz. 

11:00 do dzieci przyszedł św. Mikołaj. 

Przygotowano 75 paczek. 



 

 
Nie tylko dzieci, ale i rodzice byli przejęci 

 
Wiernie aniołki strzegły porządku przy św. 

Mikołaju. Strach płaczu przypadł na 1 

dziecko, ale tylko na chwilę. 

Paczki przygotowała p. Stanisława 

Michalska. 

 
12.XII (wt)) – w godzinach porannych 

udaję się wraz z przedstawicielami 

Rycerzy Kolumba przy rozdawaniu kurtek 

dla dzieci ze szkoły św. Jadwigi. * Udaję 

się do Peterborough z posługą do sióstr 

pasjonistek. * Wieczorem Panie sprzątają 

kuchnię parafialną. * Panowie od 6-11 w 

nocy wymieniają 124 świetlówki w 

kościele. 

 



 

 
13.XII (śr) – ostatnie w tym roku spotkanie 

Rady Duszpasterskiej. 

14.XII (czw) – Dodatkowa Msza szkolna 

dla dzieci szkoły ang. św. Jadwigi. * Mam 

okazję przekazać $1,200 na pomoc 

dzieciom biedniejszych rodzin. Trzem 

rodzinom potrzebującym z parafii również 

przekazujemy ofiary składane w ciągu 

roku dla biednych. 

16.XII (sob) – Po wieczornej Mszy udaję 

się z pomocą w spowiedzi do Scarborough. 

17.XII (niedz) – Po mszach św. siostry 

klawerianki rozprowadzają kalendarze na 

cele misyjne. * W Sali sprzedaż ciast 

prowadzą harcerze, a po Mszy św. o 11 

Tatry prowadzą kawiarenkę. 

19.XII (wt) – Ustawiamy dekoracje w 

kościele Stefan Michalski podarował 

parafii choinki, 9 panów pomogli 

udekorować kościół a 3 panie do późnych 

godzin wieczornych ustawiali żłóbek. 

 
20.XII (św) – Przez tydzień obecny będzie 

ks. Mateusz Gardziński, SChr., który 

przybył do domu rodzinnego. Dziś od 6 

PM służymy w konfesjonale. 

21.XII (czw) – Wieczorem trzy godziny 

służymy w konfesjonale, z pomocą 

przybył ks. Adam Bobola ze Scarborough. 

22.XII (pt) – Firma „Thomas Electric” 

dokonała wymianę gniazdek z 

uziemieniem w starej części plebanii, koszt 

wyniósł $500. * Firma „Raki Renovation” 

wykonała napraw w trzech łazienkach, 

koszt wyniósł $1,695. 

23.XII (sob) – Przed poranną Mszą św. po 

raz ostatni w Adwencie śpiewany 

Godzinki do NMP. 

24-25.XII – Wigilię spędzam u parafian, 

którzy co roku zapraszają do siebie. Tego 

roku jest mroźnie i śniegu pod dostatek. 



 
* Podczas Świąt słowo Boże głosi ks. 

Mateusz Gardziński, SChr., który wraca do 

Rzymu 27 grudnia. 

26.XII (wt) – wieczorem nawiedzili mnie 

kolędnicy. 

 
31.XII (niedz) – Wysiadł system grzewczy 

na plebanii, dopiero za 3 dni może być 

naprawiony, na zewnątrz temperatury po 

minus 22, został mi tylko kominek drzewa 

mam dosyć, jakoś się ratuję od zimna. * 

Kończący się stary 2017 rok przyniósł 

wiele zmian w życiu Parafii, podczas 

nabożeństwa przed wystawionym 

Najświętszym Sakramentem w niedzielne 

popołudnie przedstawiamy Bogu 

wszystkie nasze dzienne sprawy. Z 

nadzieją spoglądamy w kolejny 2018 Rok. 

 

 

 

PRACE WYKONANE W OSTATNICH 3 

LATACH 

13.IX. 2015 – Zbieranie funduszy na cele 

Archidiecezji, która pragnie zebrać łącznie 

105 milionów. Na naszą parafię przypadło 

$270 tysięcy w ciągu 5 lat. W akcjach 

przeprowadzonych jeszcze przez ks. 

Stanisława, zostało zadeklarowanych 

$65,560. - 25% od zebranej sumy, ma 

powrócić do parafii. 

6.X. 2015 – Parafianin wycina uschłe 

drzewo, przy wejściu do biura. 

X-XI. 2015 – Firma p. Zbyszka Nycz, 

wykonuje prace, nad układaniem kamieni 

na schodach wejściowych do plebanii. 

13.X.2015 – Miasto wycina drugie uschłe 

drzewo, przy drodze, przy wejściu do 

biura, które uschło po mroźnej zimie 

ostatniego roku. 

X-XI. 2015 – Panowie, naprawiają schody 

przed kościołem zabezpieczając przed 

zimą. 

26.X.2015 – Wymiana wzmacniacza w 

systemie nagłaśniającym w kościele przez 

firmę „Grossi”, zakupiono 2 nowe 

mikrofony przy ołtarzu, koszt naprawy 

wyniósł $2,000. 

XII. 2015 – Zmiana komputerów w biurze 

przez Romana Barciak. 

31.X 2015 – budowa reklamy przed 

kościołem, przez firmę „White Pines 

Construction”, koszt $2,260.  

19.XII. 2015 – Wycinane są dwa świerki 

między plebanią a Betanią. 

Total (2015)     $4,260 
19.I 2016 – renowacja podłogi salki, 

kładzenie lakieru, koszt $1,300. 



8-18.II 2016 – wymiana kluczy w ponad 56 

drzwiach pomieszczeń plebanii, kościoła, 

Sali i Betanii, koszt wyniósł $8,333. 

9.IV 2016 – parafianie wycinają drzewo 

między plebanią a Betanią. 

26.X.2016-15.I. 2017 – Odwadnianie Sali, 

kuchni parafialnej i spiżarki przez firmę 

Abroma, z Missassauga, koszt wyniósł 

$67,738. 

29.XI 2016 - wycinanie 2 świerków przed 

kościołem. 

12.XII 2016 – likwiduję bibliotekę w 

Betanii. 

Total (2016)     $77,371 
12.I 2017 – Parafianie odmalowali pułki do 

spiżarki a elektrycy zdjęli deski z elektryki. 

* Firma Abroma kończy malowanie 

spiżarki i zakłada baterie do pomp. To 

dopiero I etap zaplanowanych prac. Koszt 

dodatkowy prac w spiżarce $7,345 

II-III 2017 – nowe podłączanie łazienki 

kościelnej  $8,927. 

5.IV (śr) – naprawa organ przez firmę 

„Niagara Music Repair LTD”, koszt $801. 

23.III-24.V – Firma „Abroma” wykonuje 

remont łazienki na dole w Betanii, koszt 

wyniósł $13,800. 

10/14.VII – prace elektryczne w Sali 

prowadzone przez firmę z Oshawy 

„Thomas Electric”, która wykonała ten 

projekt za $9,419. 

Od 11.IX – W Oshawie posługuje tylko 

jeden kapłan bez wikariusza. 

21-24.VIII - firma z Oshawy „Thomas 

Electric”, wykonała poprawkę do projektu 

za $726 oraz doprowadziła uziemienie do 

kościoła i do biura projekt wyniósł $1,983 

10.X (wt) – naprawa drzwi garażowych p. 

Władka, koszt wyniósł $620. 

4.XI (sob) – Firma „Raki Renovation” 

kończy prace nowego wejścia do Betanii, 

koszt wyniósł $5,198. 

5.XI (niedz) – Od tej niedzieli nie będzie 

Mszy św.  godz. 12:30, otrzymaliśmy 

również pozwolenie z Archidiecezji 

możliwości kumulacji nawet 20 intencji 

podczas jednej Mszy św. niedzielnej o 

godz. 11:00. 

20.XI (pon) – Zakończenie prac przy 

montażu rynien na Betanii, koszt wyniósł 

$2,400. 

21.XI (wt) – parafianie pomagają w 

transporcie dużej zamrażarki do Sali 

parafialnej koszt $2,260. 

1.XII (pt) – został zakupiony i 

zamontowany nowy przenośny mikrofon 

do kościoła, koszt $870.  

22.XII (pt) – Firma „Thomas Electric” 

dokonała wymianę gniazdek z 

uziemieniem w starej części plebanii, koszt 

wyniósł $500. * Firma „Raki Renovation 

wykonała napraw w trzech łazienkach, 

koszt wyniósł $1,695. 

Total (2017)     $58,265 

 

Total (Aug 2015-2017)   $139,896 
 


