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       MSZE  NIEDZIELNE  –  SUNDAY  MASSES 

Sobota – Saturday 5:00 P.M. – Polish 

Niedziela – Sunday 8:00 A.M. – Polish;  9:30 A.M. – English; 11:00 A.M. – Polish;  12:30 P.M. – Polish 

MSZA  W  DZIEŃ  POWSZEDNI  –  DAILY  MASS 

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

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – John / Jana 1, 35-42 

 
Clearly today the Lord tells us: I call you! I 

am calling you! I have called you!  

The Gospel brings us to the call of the first 

followers of Jesus. Who is with Andrew when 

those first two are called? We don't know 

from this account, but it was not Peter. 

Andrew is the brother of Simon Peter and he, 

Andrew, went to find his brother and tell him 

about this Jesus who had called them. Clearly Andrew does not 

want to stand in the way of a call to his brother. Rather he wants 

his brother to meet the person who has called him. Andrew 

wants to share. Sharing is another aspect of the call of God in 

our lives. Do we really want to share the call we have received? 

How do we share it? Aren't we embarrassed to tell others that 

we follow Jesus? Are we embarrassed to tell others that this 

following of Jesus demands certain behaviors from us? 

We are challenged this Sunday first to recognize that He, the 

Lord Jesus, is calling us personally. Then we are challenged to 

share that call with others. This is what evangelization is about: 

telling others the story of our own calling and bring them to 

know the Lord Jesus Christ. 

 
Dzisiejsze czytania są wyjątkowo jasnym przekazem tego, co Pan 

nam obwieszcza o naszej przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. 

Tłumaczy nam, jak słuchać, jak słyszeć, jak postrzegać nie tylko 

słowo Pana, ale i Jego osobę. Jak wyciągać właściwe wnioski ze 

słów płynących z czytań i Ewangelii, wreszcie jak być posłusznym 

i otwartym na wołanie. Wołanie Tego, Kto wie, jak i kiedy nas 

powołać, i Kto wie, kim lub czym byliśmy, jesteśmy i będziemy. 

Musimy być gotowi na przyjęcie Słowa, ale również na spełnienie 

tego, czego od nas Pan oczekuje. A czego, zapytacie? Oczekuje od 

nas wiedzy o tym, kim jesteśmy, mówi nam, „czyż nie wiecie, że 

ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a 

którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za 

[wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w 

waszym ciele!” Mówi nam, iż nasze ciało to świątynia Pana, to 

dom, w którym mieszka Bóg, uświadamia nam również to, że Jego 

śmierć na krzyżu spowodowała, że jesteśmy Jego własnością, Jego 

domem, Jego Kościołem. Jeżeli to zrozumiemy, łatwiej będzie nam 

kroczyć przez życie doczesne, zmierzając ku wieczności. Na tych, 

którzy pozwolą sobie na usłyszenie wołania, na bycie świątynią 

Pana, wreszcie na podążanie Jego drogą, czeka niespodzianka nie 

tylko w wieczności, ale i tutaj, na ziemi:  to Błogosławieństwo, 

mądrość i miłość, które pomagają nam w każdej chwili naszego 

bytowania.    

Panie daj mi umiejętność usłyszenia Twojego wołania, bym 

podążał Twoją drogą, drogą miłości i sprawiedliwości, którą Ty 

Jesteś. ………………………………………..Ks. Piotr Blachowski
 

 

BIURO  PARAFIALNE  –  OFFICE  HOURS 
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Monday & Wednesday Evenings & Saturday – by appointment only 
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JANUARY / STYCZEŃ 17, SATURDAY – SOBOTA                >>> RENOVATION FUND<<< 

5:00PM          † Franciszek Czerniawski (8 rocz. śm.) – Córka z Rodziną 

6:00PM          Zebranie Rady Parafialnej  
                      

JANUARY / STYCZEŃ 18, SUNDAY –  NIEDZIELA                >>> RENOVATION FUND<<<      

8:00AM         O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ks. Józefa Furmana  -  Przyjaciele   

9:30AM         For God’s blessing and good health for Family                      ~Światowy Dzień Migranta & Uchodźcy~ 

11:00AM       † Maria Bartłomiejczak (14 rocz. śm.) –  Córka z Rodziną        

12:30PM        † Dorota Pastor (16 rocz. śm.) – Siostra z Rodziną 
 

January / Styczeń 19, Monday – Poniedziałek                ~Św. Józefa Sebastiana Pelczara~ 

7:00PM        †† Jan Najman (5 rocz. śm.) oraz zmarłych z Rodzin Czekaj i Najman – Rodzina  

7:00PM        †† Edward i Stefania Jazgot  –  Córka z Rodziną        
 

January / Styczeń 20, Tuesday – Wtorek         

7:00PM         † Kazimierz Czajkowski – Córki z Rodziną 

7:00PM         † Michał Czerwiński (25 rocz. śm.) – Córka z Rodziną 
 

January / Styczeń 21, Wednesday – Środa              ~Św. Agnieszki~ 

7:00PM         † Maria Janota – Syn z Rodziną 

7:00PM         Za Parafian 
             

January / Styczeń 22, Thursday – Czwartek          

7:00PM         † Aniela Wallis (4 rocz. śm.) – Syn Edward  

7:00PM         Wolna Intencja 
 

January / Styczeń 23, Friday – Piątek           

7:00PM        † Aniela Wallis (4 rocz. śm.) – Rodzina 

7:00PM        † Jan Wiśniewski – Córka z Rodziną 
 

JANUARY / STYCZEŃ 24, SATURDAY – SOBOTA                ~Św. Franciszka Salezego~ 

8:00AM         Intencja wolna 

5:00PM          †† Sylwester Rabanowski (1 rocz. śm.) – Córka z Rodziną 
                      

JANUARY / STYCZEŃ 25,  SUNDAY–  NIEDZIELA                  >> Światowy Dzień Trędowatych<< 

8:00AM         † Maria Bundyra (13 rocz. śm.) – Dzieci z Rodziną  

9:30AM         †† Waclaw & Robert Adamcewicz  – Wife and Mother 

11:00AM       † Mieczysław Rogalski (2rocz. śm.) –  Rodzina       >>>MSZA Z UDZIAŁEM DZIECI<<<ZAPRASZAMY>>> 

11:00AM       † Zdzisław Bator –  Rodzina        

12:30PM        O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha świętego, opiekę Matki Bożej i życiową mądrość dla Łukasza z   

                       okazji urodzin – Dziadkowie 

Po ostatniej Mszy św. zapraszamy do naszej Kawiarenki 
 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

25 STYCZNIA / 25TH OF JANUARY 2015 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM         H. Łakomy, T. Dzięgiel 

9:30AM         H. Miklaszewski, A. Tass, M. Fotheringham 
11:00AM       K. Jurczyk, A. Świderska, M. Słomińska, 

                       K. Jurczyk 

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

 

 
 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede Wszystkim Zdrowia 

i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. Jadwigę 

 

RENOVATION FUND KOLEKTA 

Disiaj ma miejsce zbiórka w odzewie na Apel Rady Parafialnej o 

finansową pomoc w remoncie  naszego Kościoła.  Tak jak 

wspominaliśmy koszty remontu są duże i liczymy na Waszą 

pomoc. Nasz kościół to nie tylko miejsce kultu religijnego, ale 

także zabytek architektury i dziedzictwo po pierwszych 

osadnikach polskich w Oshawie.  

Bóg zapłać za Waszą ofiarę! 
 

RENOVATION FUND COLLECTION 

The special „Renovation Found Collection” takes place this 

weekend. This event was strongly appealed last week by our 

Parish Council Members.  As it was explained, our Church is in 

need of some major repairs: through renovation of all exterior 

stairs and waterproofing of the basement walls. It is important to 

us to save our church and our Polish heritage.  Please be generous 

in your offerings and prayers.      God bless you. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, który organizowany jest od ponad stu lat. Co roku 
między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry 
św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie 
różnych wyznań spotykają się na całym świecie na 
ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, 
koncertach i innych spotkaniach. Tegoroczny Tydzień przebiega 

pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«”. 

Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali tym razem 

chrześcijanie z Brazylii.  
Informujemy, że w niedziele 25 stycznia br., o godz. 4pm. w 

Kościele Baptystów Yorkminister Park (1585 Yonge St.) 

odbędzie się spotkanie modlitewne z udziałem kard. T. Collinsa 

oraz innych przedstawicieli wielu innych wyznań  
 

THE WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY 
The Week of Prayer for Christian Unity is celebrated around the 

world between January 18 to January 25, 2015, on the theme: 

Jesus said to her: “Give me a drink.” (John 4:7) 

In a world marked by diversity in language and culture, we 

express our Christian faith in diverse ways.  

Use the Daily Scripture and Prayer Guide to join with Christians 

around the world praying “that all may be one... that the world 

may believe” (John 17:21). During this Week we are called to 

celebrate this diversity and be faithful to Christ’s call for the 

unity of his Church. All are invited to join with brothers and 

sisters of various churches in prayer, song, and witness to unity 

as followers of Christ. 

All are invited to attend the ecumenical Week of Prayer service 

at Yorkminster Park Baptist Church (1585 Yonge St.). On 

Sunday, January 25 at 4:00 pm. Archbishop Colin Johnson, 

Cardinal Thomas Collins, and other denominational leaders will 

give leadership to the service.  

 

 
 

Tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony 

w niedzielę 18 stycznia br. jest czasem szczególnej modlitwy 

w intencji tych, którzy z jakichkolwiek powodów przebywają 

z dala od swych domów i rodzin. Szczególnie dotkliwie 

odczuwają ten problem obco krajowscy najbardziej zagrożeni: 

migranci pozbawieni odpowiednich dokumentów, uchodźcy, 

osoby szukające azylu, zmuszone do migracji przez ostre 

konflikty utrzymujące się w wielu częściach świata, nawet za 

naszą granicą – na Ukrainie.  Papież Franciszek poucza nas w 

swoim orędzu: „Jezus jest „ewangelizatorem w najwyższym 

stopniu i uosobieniem Ewangelii”. Jego szczególna troska o  

 

ludzi najbardziej bezbronnych i spychanych na margines jest 

zachętą dla wszystkich, aby troszczyć się o osoby najsłabsze i 

rozpoznawać Jego cierpiące oblicze zwłaszcza w ofiarach 

nowych form ubóstwa i niewolnictwa. Pan mówi: „Byłem 

głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie, byłem nagi, a 

przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 35-36). 

Misją Kościoła, będącego pielgrzymem na ziemi i matką 

wszystkich, jest zatem kochać Jezusa Chrystusa, czcić Go i 

kochać zwłaszcza w ludziach najuboższych i opuszczonych; do 

nich należą niewątpliwie migranci i uchodźcy, którzy usiłują 

pozostawić za sobą ciężkie warunki życia i wszelkiego rodzaju 

niebezpieczeństwa. Z tego względu tegoroczny Światowy Dzień 

Migranta i Uchodźcy ma za temat: Kościół bez granic matką 

wszystkich”. 

Wojny, prześladowania i terror to najbardziej tragiczne 

przyczyny, dla których ludzie opuszczają swój dom rodzinny i 

ojczyznę w poszukiwaniu lepszego bytu. Liczną rzeszę stanowią 

też ci, którzy migrują ze względów ekonomicznych, naukowych, 

rodzinnych czy zdrowotnych.  W ramach solidarności 

chrześcijańskiej pamiętajmy dzisiaj  w naszych modlitwach o 

tych wszystkichich, którzy z różnych przyczyn zmuszeni byli 

wyrószyć w pogoń lepszego bytu czy też zachowania życia 

swego i rodziny.  

 

ODWIEDZINY  

DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA 
W okresie świątecznym i noworocznym 

pragniemy złożyć rodzinom w parafii 

wizytę duszpasterską, związaną z 

błogosławieństwem dla rodziny i 

domostwa.  Te rodziny, które życzą sobie 

odwiedzin, prosimy o złożenie 

zgłoszenia.  Kartki wyłożone są na 

stoliku za ławkami. 

PASTORAL VISIT - CAROLLING 
During this holy time and the New Year, we wish to offer the 

families in our parish a pastoral visit. Interested parishioners are 

asked to fill out a visitation card, which can be found on the table 

by the main entrance to the church. 

 

MSZA KU CZCI TYM, KTÓRZY NIE 

WRÓCILI Z ZESŁANIA - 

SYBIRAKÓW 
W 75 rocznicę tragicznej zsyłki Polaków ze 

wschodu na Sybir i do stepów Kazachstanu 

przez Rosję sowiecką.  W dniu 8 lutego 2015, o 

godz. 12:30 odbędzie się uroczysta Msza św. 

żałobna w naszym kościele, na którą proszone 

są: Organizacje Polonijne o przybycie z 

Pocztami Sztandarowymi i w szykach zwartych.  Weterani i 

Panie SWAP, Grupa 21 ZPwK, Gmina 7 Związku Narodowego 

Polaków, Harcerstwo, Tatry, Szkoły Polskie, oraz całą Polonię 

by uczcić pamięć pomordowanych, zagłodzonych, zamęczonych 

przy katorgicznych pracach w łagrach Sybiru i stepach 

Kazachstanu. 

Zginęli  tylko dlatego, że byli Polakami. 

Zapraszamy całą Polonię i prosimy o liczne przybycie.   

Po Mszy św. spotkamy się na Akademii w Sali pod Kościołem 

przy kawie i ciastku.  
                                                                                                           Zapraszają:  

Kongres Polonii Kanadyjskiej okręg Oshawa & Związek Sybiraków w Oshawie 
 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_%28socjologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_domowe


 

 

KOPERTY  PARAFIALNE  NA  2015 
Jeszcze kilkadziesiąt Rodzin nie zabrało swoich kopert ofiarnych na 

2015 rok.  Prosimy uprzejmie o ich zabranie. 
 

RYCERZE KOLUMBA 
Informujemy, że w niedzielę 25 stycznia, 2015 -będziemy 

gościć w naszym kościele - Rycerzy Kolumba. Zapisy do tej 

organizacji, która będzie reprezentować naszą Parafię, będą 

możliwe po Mszach św. w sali parafialnej.  Zakon Rycerzy 

Kolumba, jest to największa na świecie katolicka organizacja 

świecką o charakterze charytatywnym.  

Po więcej informacji prosimy dzwonić do Heńka 905-728-2532. 
 

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW 

BIULETYNU 
Minął kolejny rok drukowania naszego cotygodniowego 
biuletynu parafialnego. Biuletyn ten wypełniony jest faktami z 

życia naszej parafii oraz informacjami dotyczących innych 

parafii np. wydarzeniami duchowymi i kulturalnymi, ważnymi 

komunikatami, bieżącymi ogłoszeniami parafialnymi; wykazem 

intencji mszalnych na najbliższy tydzień; itp. Krótkie i zwięzłe 

informacje liturgiczne wzbogacą Parafian nie tylko w aktualną 

wiedzę dotyczącą istotnych zagadnień życia religijnego, lecz 

także wprowadzą w klimat uroczystości, świąt oraz duchowości 

świętych.  

Dziękujemy Wam za możnośc drukowania naszego 

biuletynu i liczymy na kolejny rok sponsorowania. 

Życzymy Wam sukcesów w Nowym Roku 2015,                

a wszystkich Parafian zachęcamy do korzystania z 

Waszych usług.  Szczęść Boże!!! 
Oczywiście wraz z drukiem związane są dość spore koszta.  

Wszystkich zainteresowanych zaprezentowaniem swej firmy w 

naszej gazetce, zapraszamy do zrobienia tego.  Prosimy o 

kontakt z biurem parafialnym w tej sprawie. Osoby i firmy 

przyczyniają się do opłacania wszystkich operacji biurowych, 

między innymi do zakupu papieru, opłat za leasing drukarki i 

samego drukowania. Wszystko to jest opłacane właśnie przez 

osoby prywatne i firmy, które się ogłaszają w naszym biuletynie.  

Dlatego też nie zapominajmy i popierajmy Firmy biznesowe 

sponsorujące nasz biuletyn!!!  To dzięki nim jest on możliwy. 
 

KAWIARENKA 
Zapraszamy Wszystkich po niedzielnych Mszach św. do naszej 

Kawiarenki, na rozgrzanie ducha i ciała przy gorącej kawie i 

herbacie; obiecujemy, że nie zabraknie również ciasta 

przygotowanego dla nas przez Mamy zespołu „Tatry”. 

Natomiast, 25 stycznia, Kawiarenkę przygotują dla nas Mamy 

naszych ministrantów.   

Z kolei, 1 lutego, o przygotowanie Kawiarenki prosimy 

ponownie zespół „Tatry”. 

Serdecznie Wszystkich zapraszamy i prosimy o wsparcie. 
 

By móc, trzeba chcieć. By słyszeć, trzeba słuchać. 

 

VIDEO DYSKI  

Video Dyski będą rozprowadzane po każdej Mszy św. o godz. 

11, w Kawiarence pod kościołem.  Cena dysku $6.00. 

Dostępne filmy: 

 Jasełka – Grudzień 2014 

 Msza św. z okazji Kanonizacji Papieży: naszego 

Rodaka Jana Pawła II & Jana XXIII 

 Bierzmowanie – May 31, 2014 

Dochód ze sprzedarzy dysków przeznaczony będzie dla 

biednych i potrzebujących naszej Parafii.   

 

 

Niebawem będzie możliwość zakupienia dysków z innych 

uroczystości parafialnych i poloninych.   

Możliwość uzyskania informacji na temat przegrywania swoich 

domowych kolekcji VHS na DVD. (VHS taśmy oraz Taśmy z 

kamer DVD – różnego typu i camcorderu VHS). 
 

KULIG –FAMILY DAY 

16 LUTY (PONIEDZIAŁEK) 

Po raz kolejny organizujemy wyjazd dla dzieci i młodzieży na 

kulig na farmę do Marryland (15 min na północ od 

Peterborough).  Zabieramy ze sobą kto ma: łyżwy i sanki do 

zjeżdżania z górki.  Zachęcamy do wzięcia udziału całe rodziny.  

Zbiórka przy parafii o godz. 11:15am; powrót około 5:30 pm.  

Koszt kuligu: $35 od Rodziny lub $15 od osoby.  Ilośc miejsc 

ograniczona.  Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do śnieżnej 

zabawy.  Zapisy do poniedziałku, 9 lutego.  Wyjazd może być 

odwołany ze względu na brak śniegu. 

 
 

KUCHNIA SW. WINCENTEGO 
Tylko raz w miesiącu przypada dyżur polskiej społeczności 

przygotowania posiłków dla bezdomnych w Kuchni Św. 

Wincentego a Paulo.  Panie starszej generacji odrobiły z 

nawiązką swoje zobowiązania.  Dziś nie są już w stanie aktywnie 

pomagać.  W ostatni pierwszy piątek miesiąca były obecne tylko 

3 panie i 1 pan.  To stanowczo za mało, aby przygotować ponad 

150 obiadów.  Nie wierzę, że Panie i Panowie młodszej generacji 

wszyscy pracują i są tak bardzo zajęci żeby nie mogli pomóc.  

Apeluję ogromnie i proszę serdecznie o wsparcie zangażowane 

tam osoby.  Za zrozumienie i okazaną pomoc serdecznie 

dziękuję.                Ks. Proboszcz 

 

 

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Kurs przedmałżeński (w obu językach) rozpoczyna się 26 

stycznia 2015, o godz. 8 pm. Zajęcia prowadzone będą w 

poniedziałki.  W programie sześć spotkań.  Koszt $100 od pary.  

Zapisy w biurze parafii św. Maksymiliana Kolbe lub 

telefonicznie 905-848-2420. 
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH 
Parafia św. Maksymiliana Kolbe organizuje kurs 

przygotowawczy dla dorosłych do Sakramentu Bierzmowania w 

języku polskim oraz angielskim.  Katechezy odbywać się będą 

we wtorki o godz. 8 pm.  w salce śr. Faustyny w Nowym 

Centrum Katechetycznym w następujące dni: 

24 lutego, oraz 3, 10 i 17 marca 2015 roku 

Zapisy i informacje pod numerem telefonu : 905-848-2420 

Przygotowanie jest otwarte dla wszystkich dorosłych. 

Przy zapisie wymagane jest świadectwo chrztu św. 
 

ZABAWA KARNAWAŁOWA 

Zespól Pieśni i Tańca „Tatry” serdecznie zaprasza wszystkich na 

zabawę karnawałową dnia 24 stycznia 2015, godz.: 7:00pm-

2:00am do Sali Balowej Stowarzyszenia Weteranów 1551 

Stevenson Rd. N.  Do tańca gra zespół „Mister System”.           

W programie wieczoru występ zespołu „Tatry”, loteria fantowa, 

kawa i ciasto.  Bilety w cenie $25 dorośli i $15 młodzież do 

nabycia przy wejsciu lub w sklepie Variety & Deli Oshawa Blvd. 

nr. tel: 905-728-7257. Możność nabycia kolacji w Red Roomie. 

Po więcej informacji prosimy dzwonić do Anny 905-903-4405. 

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej zabawy. Zarząd zespołu 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki


 
 

ZEBRANIE 
Dnia, 18 stycznia o godzinie 3pm.  będzie miało miejsce 

zebranie spawozdawczo wyborcze Grupy 21 ZPwK.                 

Wszystkich serdecznie zapraszamy.  Nowi czlonkowie mile 

widziani. 
 

PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE  

Oraz do najważniejszych zabytków Mexico City, Puebli i Taxco 

pod duchowym przewodnictwem Księdza Stanisława Kuczaika. 

Dodatkowo odpoczynek - 3 noce  w hotelu All Inclusive 5* w 

Acapulco.  

Termin: 07-14 Marzec 2015  Koszt: 1698.00 plus podatki 240. 

Inf: Polimex Travel ( 416 ) 439-7132 (Krzysztof lub Mira) 
 

 

CATHOLIC FAMILY SERVICES OF DURHAM –

HEART TO HEART 
Our 10th Annual Heart to Heart Gala will take place on Saturday, 

February 28th, 2015 at Deer Creek Golf & Banquet Facility, 

Ajax.  Cocktail hour begins at 6:00pm, dinner at 7:00pm.  Join us 

for an elegant evening including 3-course dinner with wine, 

dance, silent/live auction, draws.  Tickets are just $100 each, and 

would make a lovely Christmas gift! For information and to 

purchase your tickets, please contact Tania McClean at 905-725-

3513, ext. 121 or by email: t.mcclean@cfsdurham.com 

 
CELEBRATE YOUR MERRIAGE 

WITH A WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER 

WEEKEND! 
Married couples: You deserve a weekend to cherish being 

together; to rediscover each other and focus on ways to make 

your relationship even better.  A Worldwide Marriage Encounter 

Weekend offers this opportunity.  Consider giving each other or 

another couple that you know the gift of a weekend away from 

daily pressures; time to be with each other and with God on a 

Worldwide Marriage Encounter Weekend.  See www.wwme.org 

Upcoming Weekend Date:  May 22-24, 2015 

Queen of Apostles Renewal Centre, Mississauga 

For further information or registration please contact: 

Doug & Natalie Meier 905-890-1682 or doug.natalie@bell.net 

 

ODWAŻNA MODLITWA 

CZYNI CUDA 
Ojciec Święty zauważył, że w 

każdym z nas jest nieco 

niedowiarstwa. Konieczna jest 

silna modlitwa, owa modlitwa 

pokorna i mocna, sprawiająca, że 

Jezus może dokonać cudu. Modlitwa o cud, nadzwyczajne 

działanie musi być modlitwą zaangażowaną, angażującą 

wszystkich. W związku z tym papież opowiedział pewną 

historię, która wydarzyła się w Argentynie. Zachorowała 

siedmioletnia dziewczynka i lekarze dali jej jedynie kilka godzin 

życia. Jej ojciec, elektryk, "człowiek wiary", niemal oszalał, 

pojechał autobusem do odległego 70 kilometrów sanktuarium 

maryjnego w Lujan: 

"Przyjechał po dziewiątej wieczorem, kiedy wszystko było 

zamknięte. I zaczął się modlić do Matki Bożej, z rękami na 

żelaznej kracie. Modlił się i modlił, płakał i modlił się ... i tak 

przez całą noc. Ten człowiek walczył: walczył z Bogiem, zmagał 

się właśnie z Bogiem prosząc o uzdrowienie swojej córeczki.    

O 6 rano, udał się na dworzec autobusowy, wsiadł i przyjechał 

do domu. Do szpitala dotarł o mniej więcej o 9 rano. Jego żona 

płakała. Pomyślał o najgorszym. "Co się stało, nie rozumiem!  

 

Cóż się stało? '. Przyszli lekarza i powiedzieli mu, że gorączka 

spadła, że córka oddycha dobrze, że jest zdrowa! Pozostawili ją 

jeszcze na dwa dni w szpitalu, ale nie mają pojęcia co się stało! . 

Takie rzeczy dzieją się nieustannie. Cuda istnieją" - powiedział 

papież. 

Podkreślił, że konieczna jest jednak modlitwa całym sercem: 

"Modlitwa odważna, walcząca o cud, a nie te modlitwy 

kurtuazyjne, «pomodlę się za ciebie, odmówię Ojcze nasz, 

Zdrowaś Maryjo» a potem zapominam. Nie, konieczna jest 

modlitwa odważna, tak jak Abrahama, który zmagał się z 

Panem, aby ocalić miasta, jak Mojżesza, który trzymał ręce 

wzniesione w górę i utrudzony modlił się do Boga; taka, jak 

wielu ludzi wiary, którzy modlą się z wiarą. Modlitwa czyni 

cuda, ale trzeba wierzyć! Myślę, że możemy wznieść piękną  

modlitwę ... i powiedzieć Bogu dziś cały dzień, « Wierzę, zaradź 

memu niedowiarstwu! » ... a kiedy nas proszą, aby modlić się za 

tak wielu ludzi, którzy cierpią na wojnach, za wszystkich 

uchodźców, wszystkie dziejące się obecnie dramaty, trzeba się 

modlić, ale całym sercem do Pana: «Uczyń to! », mówiąc Mu: « 

Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu! » które ma miejsce także 

w mojej modlitwie. Uczyńmy to dzisiaj" - zachęcił papież. 

 
 

 DZIEŃ BABCI & 

DZIADKA 
Przypominamy, że Dzień Babci 

obchodzimy 21 stycznia. 

Dziadkowie świętują dzień 

później – 22 stycznia. Tego dnia 

zróbmy więc wszystko, aby pobyć 

z dziadkami, a jeśli już nie ma ich wśród nas pomyślmy za nich 

ciepło, przypomnijmy wszystkie chwile wspólnie spędzone.  
~Wszystkiego Naj Naj Dla Kochanych Babć I Dziadkow!!~ 

 

Dziękuję Ci, Panie, że dajesz mi odczuć dobroć mojej babci. 
Daj jej, Panie, zdrowie i wiele lat życia. 

Zobacz, Panie, jakie spracowane ręce ma moja babcia, 
a każda zmarszczka to znak jej pracy i cierpienia. 
Bądź dla niej, Panie, nadzieją, pociechą i nagrodą. 

Dziękuję Ci, Panie, za mojego dziadka. 
Daj mu, Panie, jeszcze dużo lat, 

bo bardzo mi potrzeba jego modlitwy i pomocy. 
A gdy słabnąć będą jego oczy, jego słuch i sił mu zbraknie,ja będę 

jego radosnym wsparciem. 
Daj im dni spokojne. Niech odpoczną wśród nas, 

bo wszystko, co mamy, jest owocem pracy ich dobrych rąk. 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:%28%20416%20%29%20439-7132
mailto:t.mcclean@cfsdurham.com
http://www.wwme.org/
mailto:doug.natalie@bell.net


 

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                                                         $470.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $17,050.00 

 
Kolekta Świąteczna 

Christmas offering 
January/ Styczeń 11, 2015 

#kopert/ envelopes 294 

Ofiary/ collections $ 3,025.00              Loose  $106.00 

Jan 1, 2015 $ 61.00         
Initial   $219.00 
 

 

 
 

 
 

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


 

 

 

 

 
 

 
 

 

Aneta Kobylinski 
Sales Representative  

Cell: 289-385-1092 
anetakobylinski@gmail.com 

www.onepercentrealty.com 
 

* Oddaję 25% prowizji  każdemu   

   kupującemu 
 

* I share 25% of my commission   

   with my buyers 
 

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 
 

RICHARD’S MARBLE & TILE 

LTD. FLOORING 

Ceramic, Laminate, Hardwood,  
Granite Counter Tops 

Richard & Michael Pawlak 

905-579-5107 or 905-579-3288 
351 Marwood Dr. Oshawa, On. 

 

 

 
                                                        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 

 

 
 
 

 

 
 

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. 

 

 

 

Remember 
let our advertisers 

know you saw  

their ad here 
 

 
 
 

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 

mailto:anetakobylinski@gmail.com
http://www.onepercentrealty.com/
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 

Accordonist 

 

Weddings, Anniversaries, 

Birthdays, Dinners, Banquets, 

Special Events 
 

 

Ed Jermakowicz 

905 – 233 - 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 

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
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