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       MSZE  NIEDZIELNE  –  SUNDAY  MASSES 

Sobota – Saturday 5:00 P.M. – Polish 

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

MSZA  W  DZIEŃ  POWSZEDNI  –  DAILY  MASS 

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

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – Matthew/ Mateusza 2, 1-12 

 
Epiphany is all about movement, all about our journey. 

Epiphany calls us, like the Magi, into what appears to be 

mysterious. Ours is a life-time journey. We seek not simply to 

find Jesus but to journey through our lives with Him. The Magi 

are a symbol of our own journeys, journeys to the home from 

which we came, journeys back home to God our Father. We 

cannot claim that we do not know the way or do not know how 

to get there. Following in Jesus’ way of living, seeing the truth 

that He gives us, and living life in loving union with Him is not 

our destination. It is rather our journey. We are empowered by 

the hope that He gives us. 
The Magi brought the Christ child gifts of gold, frankincense, 

and myrrh. Each one of us, however, has a more precious and 

valuable gift, one that Jesus died for. The infinitely precious gift 

we can give is the gift or our love. Perhaps that is why God 

came to us as a little new-born baby. Who could ever not love a 

vulnerable baby? Who could not love a God who presents 

Himself to us in such tender vulnerability, both when He was 

born among us and when He died among us offering His love to 

you and me? 
May you and I join the Wise Men both in their journey and in 

giving our gifts of love to the One who is God’s gift to us.  
                                                                             Fr. Charles Irvin  

 

 
Epifania -to dzień Objawienia się Boga–człowieka. Jak podają 

teksty, objawił się Bóg–człowiek, który postanowił nam dać 

szansę. Dzisiaj, Kościół dziękuje Bogu za dar wiary, która stała 

się i wciąż na nowo staje się udziałem tylu ludzi. W ten dzień 

jesteśmy świadkami obrzędów błogosławieństwa kredy i 

kadzidła,  znaczenia kredą drzwi domów. K+M+B 

Droga do Jezusa jest drogą poszukiwania, a droga z Jezusem 

jest drogą znalezienia. Herod szukał, by zniszczyć, dlatego 

nigdy nie znalazł. Mędrcy szukali, by ubogacić, dlatego zostali 

ubogaceni. Jest, więc ważne, aby nie słabnąć w 

poszukiwaniach. Nie tracić wiary, bo wszystko może się dobrze 

skończyć. Przeszkody – to tylko czasowe ograniczenia. Jezus 

czeka na nas i spotka nas tam, gdzie się Go nie spodziewamy. 

Daje się zawsze znaleźć, jeśli tylko jesteśmy uzbrojeni w 

wytrwałość jak Mędrcy ze Wschodu. Kto szuka, znajdzie. 

Niech, więc serca nasze wypełni teraz kontemplacja tajemnicy 

objawionej najpierw betlejemskim pastuszkom, a potem 

Mędrcom, którzy otworzyli nam drogę do tajemnicy objawionej 

w Chrystusie. 

BOŻE, który posłałeś na świat Swego Syna, Światłość 

Prawdziwą, prosimy, obdarz nas duchem wytrwałości, abyśmy 

żyjąc prawdą i miłością dali odpowiedź wiary. Ks. Piotr Blachowski

 

 

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 
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JANUARY / STYCZEŃ 3, SATURDAY – SOBOTA                 
5:00PM          †† Stanisław, Józef i Eugeniusz Rejczak oraz zmarli z Rodziny – Siostra 
                      

JANUARY / STYCZEŃ 4, SUNDAY–  NIEDZIELA                 ~Objawienie Pańskie~ 

8:00AM         O opiekę Matki Bożęj i zdrowie dla Córki –  Rodzice           

9:30AM         For God’s blessing and good health for Helen on Her birthday – Husband with Family  

11:00AM       † Kazimiera Jasińska –  Córka z Wnukami        

12:30PM        †† Jan, Kazimierz i Barbara Jakubiak – Żona i Mama 

12:30PM        †† Władysława Kruczek – Syn z Rodziną 

Po ostatniej Mszy św. zapraszamy na Opłatek Parafialny  (bilety zamawiamy do 31 grudnia) 
 

January / Styczeń 5, Monday – Poniedziałek                

7:00PM        † Stefan Przybyś (20 rocz. śm.) – Rodzina Lichaczewski 

7:00PM        Intencja wolna 
 

January / Styczeń 6, Tuesday – Wtorek        ~Trzech Króli~ 

9:30AM        St. Hedwig’s School Mass  (Eng.) 

7:00PM         †† Józef Rzeszut & Józef Kuna – Rodzina 

7:00PM         Za Parafian 
 

January / Styczeń 7, Wednesday – Środa               

7:00PM         † Ks. Stefan Szypuła   

7:00PM         Intencja wolna 
             

January / Styczeń 8, Thursday – Czwartek          

7:00PM         † Ks. Darek Lewicki 

7:00PM         Intencja wolna 
 

January / Styczeń 9, Friday – Piątek           

7:00PM       †† Stanisław, Bronisława i Antonii Malec – Rodzina   

7:00PM        Intencja wolna  
 

JANUARY / STYCZEŃ 10, SATURDAY – SOBOTA                 
8:00AM         Dziekczynna za otrzymane łaski w minionym roku, z prośbą o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku dla      

                       Rodzin: Świeć i Król 

5:00PM          †† Stanisław, Jan i Bolesław Pęksa – A. Pudlis 
                      

JANUARY / STYCZEŃ 11, SUNDAY–  NIEDZIELA                 ~~Chrzest Pański~~ 

8:00AM         †† Za zmarłych Rodziców, Braci i Siostry z Rodzin: Lis i Lichaczewski  – Rodzina Lichaczewski  

9:30AM         For God’s blessing and good health for John & Mary Banbula – Dauther   

11:00AM       † Tadeusz Sankowski –  Syn z Rodziną        

12:30PM        †† Zofia Pęksa i Antonia Gorzkowska – Marysia 

Po ostatniej Mszy św. zapraszamy do naszej Kawiarenki 
 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA 

NIEDZIELĘ 

11 STYCZNIA / 11TH OF 

JANUARY 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM         N. Wojdyło, D. Ziarno 

9:30AM         H. Ciosk, M. Prazmowski, J. Rzeszut 
11:00AM       I. Sagan, A. Dobrucka, J. Barańska,  I. Sagan 

12:00PM       D. Bagińska, Z. Sokołowski, A. Gardzińska 
 

„A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami” 

 
 

Podróż Trzech Króli  
Kiedyś trzej mędrcy ze Wschodu rzucili rodzinne gniazda,  

by odbyć podróż w nieznane, gdzie wiodła ich lśniąca gwiazda.  

Choć droga była niełatwa, trudy znosili z ochotą,  

niosąc bogactwa swych krajów- mirrę, kadzidło i złoto.  

A gdy Dzieciątko ujrzeli, upadli przed Nim na twarze,  

nie wiedząc, co tak naprawdę przynieśli Maleństwu w darze.  

Że znosząc trudy podróży za gwiazdą lśniącą na niebie  

ofiarowali Dziecinie największy dar - samych siebie.  

Ja także chcę pójść ich śladem, ku Gwieździe, co w dali lśni,  

by zanieść w darze Dzieciątku swe serce, uśmiech i łzy.  
                                                                   Kalina Beluch 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – PrzedeWszystkim 

Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. Jadwigę 



 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ   OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO - 

ŚWIĘTO  TRZECH   KRÓLI 
 

 

KADZIDŁO – DLA CHRYSTUSA  BOGA 

ZŁOTO – DLA CHRYSTUSA  KRÓLA 

MIRRA – DLA CHRYSTUSA CZŁOWIEKA 
 

 
OBCHODZIMY DZIŚ UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 

PAŃSKIEGO, nazywaną też uroczystością Trzech Króli. 

To własnie dzisiaj wspominamy przybycie Mędrców - Kacpra, 

Melchiora i Baltazara - do Betlejem, do groty, w której narodziło 

się Dzieciątko i ofiarowanie Mu trzech darów: złota, kadzidła i 

mirry. Dlaczego akurat te dary przynieśli? Co one tak naprawdę 

oznaczają? Przecież nie brali pierwszej lepszej rzeczy, którą 

mieli pod ręką, lub której mieli nadmiar i im zbywała. 

ZŁOTO 

Jest najszlachetniejszym z metali, nie może go zniszczyć ani 

rdza, ani ogień, ani nawet żrące ciecze - jest symbolem czegoś 

wielkiego, wartościowego. Jego posiadanie wiązało się zawsze z 

władzą i poważaniem, dlatego też właśnie ze złota najczęściej 

wyrabiano insygnia władzy czy zdobienia świątyń. 

Także w symbolice biblijnej złoto oznaczało szlachetność, często 

było symbolem mądrości. Trzej Królowie ofiarowując Jezusowi 

złoto okazali Mu cześć najcenniejszą rzeczą na ziemi oraz uznali 

Jego mądrość. …………………………………………………… 

KADZIDŁO 

Jest żywicą z kory drzewa bosweliowego w postaci żółtawych, 

ledwie przezroczystych kropli. Jego zapach wydziela się podczas 

spalania. Sporzadzaniem pachnącego kadzidła trudnili się już 

dawni Egipcjanie. Poprzez palenie kadzidła oddawano cześć i 

hołd dostojnikom oraz bogom. Wszystkich zaś, którzy poczuli 

woń kadzidła, zapach ten miał oczyszczać i wprawiać w 

świąteczny nastrój i uniesienie.  Prawo Mojżeszowe stanowiło, 

że bezkrwawe ofiary należy posypywać kadzidłem, by ofiarować 

Bogu coś smacznego, ale też przyjemnie pachnącego. Kadzidło 

było przeznaczone wyłącznie dla Boga, symbolizowało 

uwielbienie oraz przebłaganie dla ludzi.  Tak samo Trzej 

Królowie - ofiarowując Jezusowi kadzidło - oddali hołd Bogu. 

Do dzisiaj kadzidło używane jest podczas Mszy Świętej, 

podnosząc jej święty nastrój. ……………………………………. 

MIRRA 

Jest to gorzka, ale przyjemnie pachnąca ciecz pochodząca z kory 

drzewa balsamowego. Gdy wyschnie, tworzy przezroczyste 

ziarenka o podobnych właściwościach jak kadzidło. Płynna 

mirra w starożytności była używana jako kosmetyk do 

pielęgnacji skóry, uznawano też jej własciwości lecznicze oraz 

wykorzystywano do balsamowania zwłok. Ofiarowana przez 

Mędrców miała wskazywać Jego Zbawczą Mękę. Tą mirrą 

zakropiono wino, podane Jezusowi przed ukrzyżowaniem, by 

znieczulić ból. Tak więc Trzej Królowie, poprzez swoje dary, 

objawili światu prawdę o Jezusie: obwołali go Królem, uznali 

Jego boskość oraz zapowiedzieli Jego mękę. 

Zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia i naszych 
domów, prosząc, by nam błogosławił przez cały nowy rok. 
Oznaczmy drzwi literami: C+M+B (skrót od łacińskiego 
zdania Christus mansionem benedicat – niech Chrystus 
błogosławi to mieszkanie) lub, jak wolą inni: K+M+B – 
pierwszymi literami imion Trzech Mędrców: Kacpra, 
Melchiora i Baltazara, i wpiszmy obecny rok – 2015.  
W czasie każdej Mszy Świętej błogosławimy kadzidło i 
kredę, które można będzie zabrać do domu.  
 

Modlitwa do Trzech Króli 

O Jezu! Królu nad króle, do którego mędrcy ze Wschodu, 

prowadzeni gwiazdą przyszli, aby Ci złożyć hołd należny, 

przyjmij dziś ode mnie, pokornego sługi Twego, pokłon 

czci, który Tobie, memu Stwórcy, z bojaźnią i skruchą 

oddaję. Zamiast mirry, kadzidła i złota, które to dary 

mędrcy ze Wschodu Ci nieśli, ofiaruję Ci Jezu, serce moje, 

które racz oderwać od marności światowych, a skierować 

je do Ciebie któryś jedynym dobrem i nieustającym 

szczęściem. Amen. 
 
 

THE FEAST OF THE EPIPHANY - 
THE VISIT OF THE MAGI 

Sunday the 4th of January is the 
celebration of the Feast of the 
Epiphany "the Manifestation of 
our Lord" and the visit of the 
Magi. The light which shone in the 
night of Christmas and lit up the 
manger at Bethlehem, where in silent adoration lingered 
Mary, Joseph and the shepherds, today shines forth and 
manifests to all. ………………………………………………………….  
Let us remember, that this is the great holy day of the 
universal Church. An old tradition has us mark our doors 
with blessed chalk the initials of the Magi: Gaspar, 
Melchior, and Balthazar. The marking not only blesses the 
household/ rooms but also symbolizes our faith.  Let us 
not give up this lovely Polish tradition.            
                 

G+ M + B 2015 
   

 
 

DZISIAJ OPŁATEK PARAFIALNY! 
 

„Podzielmy się opłatkiem, jak przodkowie nasi,  
Bo dziś pokój idzie światem, żale, spory gasi.  

Gdy opłatkiem się łamiemy, to  życzymy bliskim  
Aby pokój był na Ziemi i niósł radość wszystkim”. 

 

Ponad 140 osób spotka się dziś na „Opłatku Parafialnym” w 
naszej sali parafialnej. Będzie okazja do złożenia sobie 
noworocznych życzeń i zaśpiewania pięknych polskich kolęd  
przy tradycyjnym suto nakrytym polskim stole. 
 
 
 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 
IN  OUR  COMMUNITY 

 



 
TOWARZYSTWO RÓŻAŃCOWE 

Uwaga: Ze wzglendu na Opłatek Parafialny, 

modlitawa różańcowa zostanie przeniesiona na drugą 

niedzielę miesiąca.  

Bezpośrednio po ostatniej Mszy Św. niedzielnej 

odmawiana będzie modlitwa różańcowa, przy 

wystawionym Najświętszym Sakramencie, na którą Wszystkich 

parafian serdecznie zapraszamy! 

   

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA ROK 2015 

  
Styczeń 

OGÓLNA:  
Aby ludzie należący do różnych tradycji 

religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli 

współpracowali w promowaniu pokoju.  

MISYJNA:  
Aby w tym roku, poświęconym życiu 

konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice 

odnaleźli radość płynącą z naśladowania 

Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu 

ubogim. 

 
KAWIARENKA 
 

 

UWAGA: Ze względu na dzisiejszy OPŁATEK PARAFIALNY     
                – kawiarenki nie będzie. 

Natomiast 11 stycznia, prosimy o pomoc w przygotowaniu 

KAWIARENKI następujące panie: 

Ewa Mellerowicz             Jolanta Matusiak 

Elżbieta Michałkiewicz             Marzena Matuszewski 

Helen Matusiak                          Halina Mendoza      
 

Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc i serce włożone w ten 

rzetelny cel.  Bóg zapłać!      Serdecznie zapraszamy. 

 

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. 

 
 

KOPERTY  

PARAFIALNE  NA  

2014 
Zostało jeszcze kilkadziesiąt 

nieodebranych zestawów 

kopert na rok 2015, które są 

wyłożone są przy głównym 

wejściu do kościoła w porządku alfabetycznym.  

Prosimy, aby pierwszą kopertę podpisać z właściwym 

adresem. Jeżeli ktoś z Państwa życzyłby sobie składać ofiary w 

ten właśnie sposób a nie miał czasu zgłosić zamówienia na 

kopertki, możecie państwo to uczynić poprzez skontaktowanie 

sie z biurem parafialnym. Dziękujemy. 
 

PARISH  ENVELOPES  FOR  2014 
Remaining Parish Sunday offering envelopes for the year of 

2015, are available on the table at the main entrance to the 

church in alphabetical order. Please ensure that all information 

printed on the label is correct.  If you are not using envelopes 

this year, or wish to start using them, please notify our Parish 

Office ASAP. We encourage everyone to sign their name and 

address on the first envelope they use, just to ensure that our 

records are correct and up to date.   Thank you. 
 

 

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. 
 

 

 

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA & LEKCJE RELIGII 
Wznawiamy w Nowym Roku od 10 stycznia 

SCHOLA DZIECIĘCA 
Wznawiamy w Nowym Roku od 10 stycznia.  Dzieci proszone są 
o przybycie na próbę na godz. 8:30 am 
 

 

 

PODZIĘKOWANIE  

Wszystkim, którzy aktywnie przynoszą „worki po mleku” 

dziękujemy.  Deklarujemy, że zakończyliśmy zbieranie 

worków rok temu. 
 

PODZIĘKOWANIE ZA KOLĘDĘ 
Zarząd Zespołu Tatry serdecznie dziękuje wszystkim naszym 

parafianom, którzy przyjeli „Tatry” po kolędzie w tym roku.  

Dziękujemy też wszystkim kolędnikom i rodzicom, którzy 

wozili kolędników.  Do zobaczenia za rok na Kolędzie. 

 
 

 

 

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


 

 

 

OPŁATEK U WETERANÓW 
Stowarzyszenie Weteranów A.P. oraz Panie przy Weteranach 

zawiadamiają swoich członków, że opłatek dla Ich Rodzin 

odbędzie się w niedzielę 11 stycznia o godz. 3pm.  Bilety w 

cenie $15.00 od osoby.  Dzieci i młodzierz (6-19 lat) $10.00.  

Dzieci poniżej 6 lat pezpłatnie. Prosimy o skontaktowanie się z  

Bolekiem (905-668-3539) w celu potwierdzenia swojej 

obecności/ zamówienie miejsc  do 9 stycznia.   
 

CHCESZ ZOSTAC MISS PAWILION KRAKÓW 2015 
Stowarzyszenie Weteranów szuka panienki w wieku 16-23 lat, 

na „Miss Pawilion Kraków 2015”.   Zainteresowane kandydatki 

proszone są o kontakt z Panem Bolkiem 905-668-3539.  Termin 

15 stycznia 2015r. 
 

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 

 

Z POCZĄTKIEM NOWEGO ROKU MODLMY SIĘ  O 

POKÓJ 

Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego,  

Stworzycielu i Władco Wszechświata,  

Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy,  

którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane,  

w Twojej woli nasz pokój.  

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy,  

która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata,  

w którym zapomniano o Tobie,  

w którym nie wzywa się Twojego imienia,  

w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.  

Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.  

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi,  

że zapanuje nad nami.  

Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa,  

nie dla wojny i zniszczenia.  

Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra,  

nie dla zguby dzieci naszych dzieci.  

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności,  

które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie.  

Są one zarazem udręką i błogosławieństwem:  

gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia,  

nie musielibyśmy cierpieć.  

Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności.  

Naucz nas jak czekać i jak ufać.  

Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich,  

którzy pracują na rzecz pokoju. (Tomasz Merton) 

 

A NEW YEAR PRAYER 
Loving God, inspire us with courage and hope as we embark on 

this New Year. May our lives throughout the coming months be 

an example of your love in our relationships with family, with 

friends and with those we meet in our work. Bless us with 

fruitful opportunities this year, grant us the wisdom to grasp 

them and the resources to realize them. 

Through Jesus Christ our Lord, Amen 

 

REFLEKSJA NAD 

SOBĄ 
Zadajemy rany i rany nam 

zadane wciąż nas bolą. 

Wciąż rozdrapujemy stare 

rany, albo same dają o sobie 

znać, co jakiś czas 

przeszywając nas bólem. 

Smutne są oblicza ludzi, 

których boli. Szczególnie, gdy są zagubieni. Widać pustkę w ich 

oczach. Tęsknotę i przepaść. Przepaść pytań i brak odpowiedzi. 

Jesteśmy poranieni. Przygniatają nas codzienne troski i zadane 

bóle. Na przekór prawdzie przykrywamy je swoimi słabościami. 

Z jednej strony jesteśmy tęskniący i z drugiej, pomimo usilnych 

starań, nie umiemy uciec przed swymi tęsknotami. 

Mamy problem. Z kochaniem. Zraniony człowiek szuka sensu 

życia. Sklepy i ich witryny przykuwają nasz wzrok efektownymi 

kolorami i światłem. Nie produktem i jakością. Opakowaniem 

produktu i jakością światła. Czymś, co w domu zupełnie nam się 

nie przyda. W tej nowej ideologii, której te witryny są świetnym 

obrazem, w konsumpcjonizmie, objawia się prawda o nas. Bo do 

nas te witryny mają przemówić. Odbijają nasz stan. 

Jaki to stan? (…) Tęsknota. Szczególnie za spotkaniem. Żyjemy 

z  trwającą w nas tęsknotą za spotkaniem z Bogiem. Nie da się 

zabić religijności, bez trwałego bólu i rany. Ta rana i ból będą w 

nas trwały. Ból tęsknoty leczy się spotkaniem. W Oktawie Świąt 

Bożego Narodzenia spotkaj Boga. A spotkasz i siebie. 

 

Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej.  
Ci, co żyją miłością, widzą głębiej.  

Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.  
                                                       Lothar Zenetti 

"Teoria żab" ks. Franciszka Blachnickiego: …………………. 

"Zachowanie wielu chrześcijan przypomina życie żab: na co 

dzień tkwią w błocie grzechów, tylko co jakiś czas wynurzają się 

przez sakrament pokuty z kałuży, patrzą na piękny Boży świat i 

z powrotem nurkują w bagno, które jest środowiskiem ich życia. 

My chcemy się zbuntować przeciw takiej koncepcji życia: 

chcemy żyć w łasce uświęcającej na co dzień, gdyż stan 

przyjaźni z Jezusem nie jest szczytem naszych możliwości 

duchowych, ale punktem wyjścia do duchowego rozwoju, 

dlatego spowiedź nie jest zwieńczeniem naszej drogi duchowego 

wzrostu, ale jego warunkiem wstępnym".  

Warto pracować nad swoim życiem przez cały rok, a nie tylko w 

czasie świątecznym. Jakże piękny jest widok w czasie świąt, gdy 

tak wiele osób korzysta z sakramentów świętych, ale równie 

smutny, kiedy święta mijają, a wraz z nimi mija dbanie o to, by 

serce było czyste i gotowe na przyjęcie Jezusa. Każdego dnia w 

naszej parafii jest możliwość skorzystania z sakramentu 

spowiedzi i uczestnictwa w Eucharystii, to czy z tego 

skorzystamy zależy od naszej dobrej woli." 

"Bóg nie ma upodobania w dostrzeganiu naszych grzechów. Za to 
ma wielkie upodobanie w dostrzeganiu dobra. Byłoby to z wielkim 
pożytkiem dla nas, gdybyśmy ukształtowali nasze upodobania na 

wzór Boga."    ks. Mieczysław Łusiak SJ 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

tel:%28%20416%20%29%20439-7132
mailto:t.mcclean@cfsdurham.com


 

 

Renovation Fund      ~ Bóg Zapłać / God Bless You~ 
 

Wpłyneło/ Collected                                                      $1,550.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $14,739.62 

 
Kolekta Świąteczna 

Christmas offering 
Grudzień/ December 24, 25 , 2014 

#kopert/ envelopes 375 

Ofiary/ collections $ 6,360.50              Loose  $610.00 

 Kolekta z niedzieli / 

Sunday offering 
Grudzień/ December 28 , 2014 

#kopert/ envelopes 317 
Ofiary/ collections $ 3,523.00        Loose $277.00   
Flowers   $80.00 

St. Stephen $1,624.00 

Eastern Church $130.00 

 
 

 

 

 

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 
 

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 

 

 
 
 

 

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.   

 
 

 

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  
 

 
 
 

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

http://www.mhaccounting.com/
mailto:mirandachircop@hotmail.com
http://www.affordablewoodworking.com/
mailto:angelicasflowers@hotmail.com
tel:905-434-3602
http://www.oshawahearing.ca/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.est-el.com/art/BILD-logo.gif&imgrefurl=http://www.est-el.com/&usg=__RZrCzEV813JOQGcpMGnfz_foHPE=&h=143&w=151&sz=3&hl=en&start=11&itbs=1&tbnid=KQGYSDW-slE3pM:&tbnh=91&tbnw=96&prev=/images?q%3DBILD%2BLOGO%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.spicacm.com/images/renomark_logo.gif&imgrefurl=http://www.spicacm.com/&usg=__C7JhDBUfZuBdBf5V7lRSMm81e8E=&h=94&w=115&sz=3&hl=en&start=21&itbs=1&tbnid=tLXqvAbLxxCe0M:&tbnh=71&tbnw=87&prev=/images?q%3DRENOMARK%2BLOGO%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


 


