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       MSZE  NIEDZIELNE  –  SUNDAY  MASSES 

Sobota – Saturday 5:00 P.M. – Polish 

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

MSZA  W  DZIEŃ  POWSZEDNI  –  DAILY  MASS 

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

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – Mark / Marka 1, 40-45 

The Bible is one story after another about 

God's overriding intention for our good, even 

with respect to all the evil and suffering that 

may come to us in our life's journey.         

And here is the greater miracle: God has the 

capacity to use all of it for good, just as 

Naaman's leprosy was used for his greater 

good. Faith in such circumstances is 

remaining sure of the goodness of our lives before God, 

maintaining confidence in the overriding intention and ability of 

God to be at work in all things for our good. For all of these 

threads--good and ill--are woven into a tapestry known as our 

own life. And then, as that comes to what all expect to be the 

end, there is a greatest miracle of all: resurrection. 

To follow Jesus and to ask the healing presence of Jesus is not 

about doing “good” without a cost! Instead, I must be willing to 

give up my life for others, as did our Lord Jesus. There is no life 

in Christ without being willing to give up my life. There is 

always a cost to following Jesus. Yet we know that if we give all, 

He also will give us all in His Kingdom. Praise God forever! 
                                                                                                      Fred R. Anderson 

 

 

Sens dzisiejszych tekstów przymusza nas do odpowiedzi:       

Czy w środowisku, w którym przebywasz, żyjesz, pracujesz, 

odpoczywasz, modlisz się, jest ktoś, kogo traktujesz jak 

trędowatego albo czarną owcę? Czy uczestniczysz w niszczeniu 

ludzkiej godności, zrzucając na kogoś całe niezadowolenie ze 

swego życia, obrzucając choćby kogoś ośmieszającymi 

wyzwiskami? Czy nie przyczyniłeś się do tego, że na widok 

jakiejś osoby pojawiają się cyniczne uwagi, ironiczne uśmiechy, 

kąśliwe dowcipy lub wulgarne epitety? Czy nie za twoją 

przyczyną ktoś ma chore odniesienie do siebie samego, jest 

ciągle rozdarty, żyje w nieładzie i chaosie, ukrywa swoje oblicze 

w cieniu wstydu, izoluje się, zamyka, wycofuje?                   

Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę i dotknął trędowatego.   

Jezus być może i do ciebie wyciąga rękę wskazując ci twoje 

zapomniane przeżycie z przeszłości nawet i z dzieciństwa, 

delikatnie dotykając obolałych wspomnień, abyś poczuł się 

uwolniony od nienawiści do siebie lub, co gorsza, od 

przerzucania jej na najbliższych. Wyjść z pogardy, to okazać 

miłosierdzie komuś, na kogo mamy ochotę zwalić całą swoją 

złość.                                                               Fr.  A. Pelanowski 
 

 
 

 

BIURO  PARAFIALNE  –  OFFICE  HOURS 
Monday – Thursday     9:00A.M. – 3:00 P.M.     ///     Piątek – Friday     Office closed 

Wieczorem: Poniedziałek, Środa   //   Sobota – w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym 

Monday & Wednesday Evenings & Saturday – by appointment only 

 

 

411 Olive Avenue 

Oshawa, Ontario LIH 2P9 

Tel. 905-576-0434,   Fax.  905-576-1681 
 

DUSZPASTERSTWO  PROWADZĄ 

KSIĘŻA  CHRYSTUSOWCY 

Fr. Stanisław Rakiej SChr.  Pastor 

Fr. Krzysztof Janicki SChr. Assistant 
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FEBRUARY/ LUTY 14, SATURDAY – SOBOTA           ~ Św. Cyryla, Metodego i Walentego~     ~Renovation Fund~ 

5:00PM          †† Maria, Kazimierz i Anna Lipczyk – Syn z Rodziną 
                      

FEBRUARY/ LUTY 15,  SUNDAY –  NIEDZIELA                      ~Renovation Fund~                                     
8:00AM         †† Stanisław i Maria Latek  –  Rodzina Gandera 

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

11:00AM       † Wojciech Gniewek –  Rodzina Basta 

12:30PM        Dziękczynna za 91 lat życia Walerii Rogalskiej z prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski  –  

                      Córka z Rodziną  
 

February/ Luty 16, Monday – Poniedziałek          >>Family Day<< 

7:00PM        † Józef Protasowski (3 rocz. śm.) –  Żona z Dziećmi   

7:00PM        †† Henryk i Danuta Stańskowski  –  Z. Urbanowicz 
 

February/ Luty 17, Tuesday – Wtorek                

7:00PM        †† Bogusława i Bronisław Zubrzycki  –  Rodzina Gandera 

7:00PM        Za Parafian 
 

February/ Luty 18, Ash Wednesday – Środa Popielcowa              

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

11:00AM      † Karolina Zubrzycka (12 rocz. sm.)  – Syn z Rodziną 

7:00PM         O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Adama z okazji urodzin – Żona    

February/ Luty 19, Thursday – Czwartek        

7:00PM         † Tadeusz Śmigielski (8 rocz. śm.) –  Żona z Rodziną 

7:00PM         †† Józef i Zofia Homoncik (50 rocz. śm.)  –  Syn z Rodziną 
 

February/ Luty 20, Friday – Piątek        

7:00PM        O dar zdrowia i opiekę Bożą dla naszych Jubilatów Marii i Ludwika Bucholskich 

7:00PM        Intencja Wolna 
 

FEBRUARY/ LUTY 21, SATURDAY – SOBOTA            
8:00AM         † Barbara Jabłońska – S.& R. Bodurina 

5:00PM          †† Wacław i Robert Adamcewicz  – Żona i Matka 

6:00PM         Zebranie Rady Parafialnej  
                      

FEBRUARY/ LUTY 22,  SUNDAY –  NIEDZIELA                       
8:00AM         † Czesław Majcher (3 rocz. śm.) –  Syn 

9:30AM         †† Zubczyk Family –  Wanda Zubczyk  

11:00AM       †† Kazimiera, Stefania i Andrzej Wujek –  Syn z Rodziną           >>Msza z udziałem Dzieci<< 

11:00AM       O potrzebne łaski dla Kazimiery z okazji urodzin –  Mąż z Rodziną 

12:30PM        Za Harcerzy z okazji Dnia Myśli Braterskiej za przyczyną bł. ks. Stefana Frelichowskiego  
 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

22 LUTEGO/ 22nd OF FEBRUARY 2015 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM         T. Dzięgiel, H. Łakomy 

9:30AM         D. McLaren, E. McLaren, H. St. Louis 
11:00AM       F. Sankiewicz, P. Majewski, J. Barańska, Dzieci 

12:30PM       D. Bagińska, S. Mąka, A. Gardzińska 
 
 

 
 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede Wszystkim Zdrowia 

i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. Jadwigę 

 

MODLITWA O POKORE NA WIELKI POST 

 

Panie, uwolnij mnie od pychy, która jest źródłem 

wszystkich grzechów. Daj mi łaskę rozpoznania chorych 

ambicji, które każą mi gonić za fałszywą wielkością albo 

wpychają w kompleksy. Jezu umęczony na krzyżu, 

posłuszny we wszystkim Ojcu, proszę o pokorne serce na 

wzór Twojego Serca, 

proszę o pokorne oczy, które widzą siebie i  

innych w prawdzie. 

“Panie, moje serce się nie pyszni i  

oczy moje nie są wyniosłe. 

Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. 

Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. 

Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę  

– tak we mnie jest moja dusza.  Amen.  

 



 

 
 

POKWITOWANIA DO INCOME TAX  
Pokwitowania rozliczeniowe za ofiary złożone na Kościół w  

roku 2014 są już gotowe do odebrania. Prosimy Państwa o 

zejście do Sali Parafialnej. 

INCOME TAX RECEIPTS 
Income Tax receipts for the year of 2014 are available for pick 

up in the small Parish Hall.   

 

ZEBRANIE PAŃ ŻYWEGO RÓŻAŃCA ŚW. 
Dzisiaj, 15 lutego o godz. 3pm, ma miejsce pierwsze tegoroczne 

zebranie Towarzystwa Różańca Św. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich czlonków i członkinie i prosimy o liczne przybycie. 
 

 

KOLEJNA ZBIÓRKA NA CELE RENOWACJI 

NASZEGO KOŚCIOŁA 
Szanowni Parafianie, 

Dzisiaj, 15 lutego, ma miejsce kolejna zbiórka na cele renowacji 

naszego Kościoła.  Wszystkim nam leży na sercu dobry stan 

techniczny naszego budynku. Informowaliśmy poprzednio o 

koniecznych kapitalnych remontach, które musimy wykonać w 

tym roku. Ponawiamy naszą prośbę o kolejną donację w tym 

celu. Kopertki są zamieszczone w pudełku. Z góry serdecznie 

dziękujemy za hojność i zrozumienie naszych potrzeb. Każda 

donacja, nawet ta najmniejsza, uczyni pozytywną różnicę i 

będziemy za to bardzo wdzięczni. 

Serdeczne Bóg zapłać.                                         Rada Parafialna 

SECOND COLLECTION FOR  

THE RENOVATION OF OUR CHURCH 
Dear Parishioners, 

This Sunday, February 15th, we have another collection for the 

renovation of our Church. We are all interested in the good 

condition of our Church. We informed you previously about the 

necessary capital projects we have to do this year. Therefore, we 

appeal again for your donation for this purpose. Envelopes are 

enclosed in the box. We thank you in advance and greatly 

appreciate your understanding and generosity. Every donation, 

even the smallest, will make a positive difference.      Thank you 

and God bless you.                                              Parish Council 

                                                                              

KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA 2016 ROK 
Biuro Parafialne posiada już „Księgę Intencji Mszalnych na rok 

2016”.  W każdej chwili można już zamawiać intencje z tak 

wielkim wyprzedzeniem.  Jednocześnie prosimy aby na 4 czy 

więcej intencji zamawianych, nie żądać aby wszystkie były 

odprawiane w niedzielę.  W roku jest tylko 52 niedziel i kilka dni 

świąt.  To wszystko razy cztery, a więc ponad 200 intencji może 

być odprawianych w niedzielę.  Pozostaje nadal 52 tygodnie po 6 

dni od poniedziałku do piątku z dwoma intencjami, które 

możemy odprawić.  Chcemy aby wszyscy mieli szansę, aby na 

kilka intencji przynajmiej ze 2 czy 3 mogły być odprawione w 

niedzielę a pozostałe w tygodniu.  Tym bardziej, że w okresie 

zimowym; w Wielkim Poście; w miesiącach: maju i 

pażdzierniku, czy też w wakacje -Msze św. będą odprawiane 

także wieczorem w tygodniu.  Za zrozumienie bardzo 

dziękujemy. 

 

 

 
 

THE DAILY MASS RECORD BOOK 

FOR THE YEAR OF 2016 
The Parish Rectory has already in its’ possession “The Daily 

Mass Record Book” for the year of 2016.  That means that, you 

can start booking your intentions for the next year ASAP.   

Nevertheless, try to understand your fellow parishioners, by not 

trying to book all of your intentions only on Sundays or 

Saturdays.    Thank you for your understanding and cooperation. 
 

 

KOPERTY  PARAFIALNE  NA  2015 
Jeszcze kilkadziesiąt Rodzin nie zabrało kopert ofiarnych na ten rok.  

Prosimy uprzejmie o ich zabranie, a  w razie potrzeby o 

uaktywnienie swojego adresu lub numeru telefonu.   Serdecznie 

dziękujemy za współpracę. 

 

KULIG - FAMILY DAY  

16 LUTY (PONIEDZIAŁEK) 
Jutro, czyli 16 lutego, obchodzimy w 

Ontario "Dzień Rodziny".  W naszej 

Parafii bedziemy go celebrowac udajac 

sie na Kulig na farmę do Marrylynd 

jako wielka Oshawska-Polska Rodzina. 

A wiec tak jak uprzednio bylo pisane 

zabieramy ze sobą kto ma, łyżwy czy tez sanki do zjeżdżania z 

górki. Zbiórka przy parafii o godzinie 11.15am powrót około 

5.30pm Koszt kuligu: $35 od rodziny lub $15 od osoby. 

Serdecznie zachęcamy  i zapraszamy do śnieżnej zabawy.  

W razie potrzeby prosimy o kontakt z Ks. Krzysztofem  

289-685-3104. 
Adres Farmy:    Merrylynd Farm  tel: (705) 755-1081 

#3010 Highway 28;  Lakefield, Ontario   K0L 2H0 
 

MODLITWA ZA RODZINĘ 
Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił 

szczególnych łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie 

świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary. 

Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił 

wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych 

O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do 

Jezusa za naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na świecie, 

aby  strzegł kołysek  noworodków,  szkół  młodych  i  ich 

powołania. 

Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, 

wspieraj nas swoimi modlitwami we wszystkich potrzebach 

życia. Uproś  u Jezusa tę szczególną łaskę, której 

On  Tobie  udzielił:  opieki  nad  naszymi  domami przy  łożu 

chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć 

w niebie naszą rodzinę nienaruszoną w Najświętszym Sercu 

Jezusa. Amen. 

 

WIELKI  POST – ŚRODA 

POPIELCOWA 
Uczestnictwem w liturgii Środy 

Popielcowej rozpoczniemy 

przeżywanie świętego czasu 

Wielkiego Postu. Na znak 

naszego nawrócenia i pokuty 

przyjmiemy popiół na nasze 

głowy. Jest to i gest naszej pokory, bo jesteśmy słabymi ludźmi, 

a grzechy tak często odłączają nas od Boga. To także znak naszej 

wiary, bo chociaż jesteśmy słabi i grzeszni, to jednak Chrystus 

swoją mocą ten ludzki proch wynosi do godności dzieci Bożych. 

Chcemy przez pokutę wrócić do naszego Boga, bo tylko dzięki  



 

Niemu stajemy się mocni i święci. On jeden nadaje sens naszej 

ludzkiej egzystencji. 

Msze św. z poświęceniem i przyjęciem popiołu o godz.: 

11am i 7:00pm. po polsku, 9:30am – Msza św. szkolna w 

j. angielskim.   Kolekta zebrana podczas Mszy św. w 

Środę Popielcową przeznaczona będzie na cele 

charytatywne. 
 

THE  SEASON  OF  LENT  -  ASH WEDNESDAY 
The season of Lent begins this week on Ash Wednesday.       

Lent is the time of conversion and preparation for Easter.        

The penitential character of Lent is fulfilled by prayer, works of 

charity, and self-denial by observing the prescribed fast and 

abstinence. 

Ash Wednesday and Good Friday are days of fasting and 

abstinence from meat.  Fridays of Lent are days of abstinence 

from meat.  Christian fasting obtains its full meaning when we 

deprive ourselves of food in order to be more open to prayer, to 

share more in the suffering of those who are starving and to save 

money to give to the poor.  You may deposit your donations in 

the vestibule of the church. 

Mass with the blessing and acceptance of ashes at 11am 

and 7:00pm in Polish, at 9:30 a.m. School Mass in the 

English language. Collection during the Mass on Ash 

Wednesday will be used for charitable purposes. 

 

Wszyscy jesteśmy powołani do 

opieki nad słabszymi w naszym 

społeczeństwie. Parafialna 

Kampania ShareLife daje nam   

możliwość dotarcia do potrzebujących poprzez sprawiedliwość i 

miłosierdzie. W ubiegłym roku, 42 agencje SHARELIFE  

udzieło ponad 381 tysięcy świadczonych usług dla 

potrzebujących, w tym do ponad 114 tysięcy w samej naszej 

archidiecezji. Pomagliśmy również wielu rozwijającym się 

krajom na całym świecie. Służyliśmy pomocą materialną i 

wsparciem w 42 gminach i w ponad 20 językach.  Modlę się, że 

dołączysz do mnie, bo razem możemy zdziałać cuda poprzez 

dawanie  miłości tym, którzy są w potrzebie wokół nas. 
                                    Kardynał -Thomas Collins, Arcybiskup Toronto 

Pierwsza zbióraka na cele charytatywne ShareLife ma 

miejsce 1 marca, 2015. 

Prosimy o wsparcie.  Razem możemy zdziałać cuda! 

 

Sixth Sunday in Ordinary Time February 15, 2015 

Working wonders in our community… 

 We are all called to care for those who are vulnerable in our 

community. The ShareLife parish campaign gives us an 

opportunity to reach out in justice and love. Last year, 

ShareLife’s 42 agencies and grant recipients provided over 

381,000 services to over 114,000 people here in our archdiocese, 

and assisted countless others in developing countries around the 

world. In 42 municipalities, and in more than 20 languages, those 

in need received support and care as a result of our generosity. 

My prayer is that you will join me as together we work wonders 

to lovingly care for those who are in need around us.  

—Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto 
 

First ShareLife Sunday – March 1, 2015 

Please give generously. You can work wonders! 
 

KAWIARENKA 
Przypominamy, że 15 lutego, czyli w long weekend 

Kawiarenka będzie nieczynna. 

Natomiast, w ostatnią niedzielę miesiąca, 22 lutego, do 

kawiarenki zaproszą nas Mamy naszych rozśpiewanych 

maluszków. 

Serdecznie Wszystkich zapraszamy i prosimy o wsparcie. 
 

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). 

 

 
 

"WSPOMAGANE 

SAMOBÓJSTWO" 

LEGALNE W KANADZIE. 
Kanada legalizuje wspomagane 

samobójstwo. Kluczową decyzję 

podjął kanadyjski Sąd Najwyższy 

znosząc zakaz z roku 1993.  

Sędziowie jednogłośnie stwierdzili, 

że pomóc w zakończeniu życia 

będzie można uzyskać w przypadku osób skrajnie cierpiących na 

poważną i nieuleczalną chorobę. Choroba nie musi być jednak 

śmiertelna. Zabieg będzie wymagał zgody pacjentów. Nowe 

przepisy wchodzą w życie za rok. Eksperci zwracają uwagę na 

różnicę między eutanazją a wspomaganym samobójstwem. W 

przypadku eutanazji lekarz podaje cierpiącemu pacjentowi 

śmiertelną dawkę leku lub wywołuje śmierć w inny sposób. W 

przypadku wspomaganego samobójstwa lekarz zapewnia tylko 

niezbędne środki, a pacjent odbiera sobie życie sam.  

A co własnym sumieniem?.... Co ze świętością życia? …  Co z 

zamkniętą drogą do nieba?... To niepokojące, że w naszym  

 

 

NABOŻEŃSTWA W WIELKIM  POŚCIE/ 

LENTEN SERVICE 

 

Msze św. w dni powszednie/ Weekday Masses  
7:00pm. - każdego dnia tygodnia /every day of the week   
 

Droga Krzyżowa/ Stations of the Cross 
Środy/ Wednesdays – 6:30pm. przed Mszą św. /before evening 

Mass  (Wszystkie dzieci są mile widziane / all kids are welcome)  

Piątki/  Fridays –  po Mszy św. wieczornej/ after evening Mass 

 

Gorzkie żale/ Lamentations  
Niedziela/ Sundays – 4:00pm. 

 

Sakrament Pokuty/ Sacrament of Reconciliation 
W tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św. i w soboty od 

godziny 4:30pm. do 4:50pm. W niedzielę przed każdą Mszą św. 

                                                                                                   

On weekdays – half an hour before each Mass, Saturdays from 

4:30 to 4:50pm. and Sundays before each Mass. 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 

IN  OUR  COMMUNITY 
 

http://www.dziennik.pl/tagi/lekarz
http://www.dziennik.pl/tagi/smierc
http://www.dziennik.pl/tagi/pacjent


 

społeczeństwie, niektórzy postrzegają eutanazję jako śmierć 

pełną godności, zakładając, że inny sposób umierania jest 

pozbawiony godności a eutanazja albo wspomagane 

samobójstwo to jedyne sposoby na godną śmierć. 
 

Katolicy wezwani do wsparcia lekarzy „Charter Right of 

Freedom of Conscience and Religion” (prawa do wolności 

sumienia i wyznania) 

Kardynał Collins apeluje do Kolegium Lekarzy i Chirurgów w 

Ontario (CPSO)  aby nie ulec tej nieludzkiej decyzji sadu; 

wzywa również mieszkańców naszej prowincji, zwłaszcza 

lekarzy, aby obupólnie przeciwstawić się temu nowemu prawu. 

To jest atak na wolność sumienia! Wiadomo, że każdy z nas 

kiedyś odejdzie do Pana. Wiadomo, że większość z nas cierpi na 

różne, często cieżkie i nieuleczalne choroby.  Życie jest 

świętością;  pielgrzymką, w której nabieramy mądrości 

życiowych przez pełnione dobro i pokorę. Samobójstwo nie jest 

odpowiedzią na bóle czy cierpienie.  Natomiast, kontemplacja i 

modlitwa jest. Powinniśmy zapewnić wszystkim, którzy są u 

kresu życia -zwłaszcza w opiece paliatywnej, najlepszą pomoc 

medyczną i otoczyć naszych bliskich miłością.  Pamiętajmy, że 

każde społeczeństwo, które zezwola na zabijanie ludzi przez 

wspomaganie samobójstwa i eutanazji traci swój kompas 

moralny.   
 

Kolegium Lekarzy i Chirurgów w Ontario (CPSO) o 

planowanym nowym prawie mówi: „Jeżeli lekarz będzie 

niezdolny do wykonania jakichś elementów opieki medycznej ze 

względu na ich moralne lub religijne przekonanie, musi 

skutecznie skierować pacjenta do innego lekarza czy też 

centrum opieki społecznej”. 

Lekarze katoliccy uważają, że tak zwane "skuteczne 

skierowanie" jest pogwałceniem praw lekarskich, gdyż zmusza 

się lekarza do zbezczeszczenia swojego własnego sumienia, 

praw człowieka  i religijnych przekonań; poprzez uczestnictwo 

w samym akcie, lub procedurze, do której on lub ona wyraża 

sprzeciw.  

 „Charter of Right of Freedom of Conscience and Religion” czyli 

Prawa do Wolności Sumienia i Wyznań Religijnych, muszą być 

przestrzegane. Wesprzyjmy naszych lekarzy, CPSO akceptuje 

petycje na piśmie od obywateli Ontario do 20 lutego.  

Katolicka Liga Prawa Cywilnego (CCRL) jest jedną katolicka 

grupa świeckich koordynacji tych działań. Po więcej informacji 

udaj się na www.ccrl.ca 
 

SUPREME COURT SAYS YES TO DOCTOR-

ASSISTED SUICIDE IN SPECIFIC CASES 
 

Catholics urged to Support Physicians’ Charter Right of 

Freedom of Conscience and Religion 

The College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO) in a 

proposed new draft document states: “Where physicians are 

unwilling to provide certain elements of care due to their moral 

or religious beliefs, an effective referral to another health care 

provider must be provided to the patient”. Catholic physicians 

believe that a mandate for an “effective referral” is a violation of 

a physician’s rights, as it compels the physician to violate his or 

her own conscience by being a participant in the very act, the 

very procedure to which he or she objects in the first place. The 

CPSO is accepting submissions from all Ontario citizens until 

February 20. We are all called to inform the CPSO in writing 

that we reject the proposed “effective referral” mandate for 

doctors whose Charter right of freedom of conscience and 

religion must be respected. The Catholic Civil Rights League 

(CCRL) is one Catholic lay group coordinating these efforts. Go 

to www.ccrl.ca to find out more and to get involved.  
 

 

 

 

Trudna Krzyżówka - Jak dobrze zacząć Wielki Post? 
Lubię czas Wielkiego Postu dlatego, że jest fioletowy, wyciszony, pełen 

zadumy, refleksji, pytań… 

Ale to trudny czas. Dlaczego? Czy dlatego, że nie wolno jeść mięsa? 

Nie, to bardzo łatwe. Wolę pstrąga niż schabowego.  Pościć to znaczy 

spróbować, czy umiem sobie odmówić czegoś, co bardzo lubię. Nie 

umiem! Trzeba więc ćwiczyć. W języku Kościoła to ćwiczenie nazywa 

się ascezą. Już wiem, że myślisz o tych ascetach, którzy wyniszczają 

swoje ciało aż do anoreksji. Uchowaj Boże! Prawdziwą ascezę umieją 

uprawiać ludzie mądrzy, tacy, co potrafią myśleć. Żeby myśleć, trzeba 

się wyciszyć. Zawodowi asceci odchodzą na pustynię. 

Nie po to, by uciekać od ludzi, ale po to, żeby usłyszeć ciszę. 

Jak to – usłyszeć ciszę? Bo gdy człowiek milczy, to apetyt rośnie – 

wilczy – na myślenie. Trzeba być odważnym, aby wyjść na pustynię. 

Tam jest cisza, słońce, piasek i ja. I znów.  Nie będę Ci mówił o 

zawodowych pustelnikach – uczonych i świętych.  Znam 

współczesnych pustelników i ascetów, też wielkich i świętych.  Popatrz 

na ludzi w uniwersyteckich czytelniach, w laboratoriach, w pracowniach 

naukowych. Tam jest cisza pustyni, gdzie aż słychać myślenie. Zobacz 

sportowców, którzy uprawiają ascezę z takim zaparciem i 

wyrzeczeniem się wszystkiego.  Zobacz muzyków, którzy od 

najmłodszych lat ćwiczą jak asceci, tracąc dzieciństwo, młodość, aby 

kiedyś zadziwić świat swoim sukcesem. 

O, jak bardzo trzeba ćwiczyć, aby zwyciężyć samego siebie, 

aby stać się człowiekiem charakteru.  Powiesz mi, to nie dla mnie, to 

tylko dla orłów. Masz rację, ale nie sądzę, abyś chciał(a) być… 

ptactwem domowym. No, nie chcę. Ale jak to zrobić?  Trzeba zacząć 

ćwiczyć! Ja też jestem zwykłym parafianinem. Podziwiam, jak mądrą 

matką i nauczycielką jest Kościół.  Od dzieciństwa uczy mnie ćwiczyć, 

abym był coraz mądrzejszy i lepszy. W ciszy Wielkiego Postu trzeba się 

więcej modlić. I znów wracam do pustyni.  Zrób sobie takie dziesięć 

minut w ciągu dnia na Twoją modlitwę. Pacierz to za mało. 

Przeczytaj, posłuchaj, co do Ciebie mówi Bóg. Wtedy zrodzi się Twoja 

najpiękniejsza modlitwa. Tylko wielcy, a prości jak dziecko, potrafią się 

modlić. Ludzie dzicy się nie modlą, dlatego mówią i robią tyle głupstw. 

Przejdź sobie kiedyś, ale sam, Drogę krzyżową. Przy którejś stacji 

spotkasz siebie. Może się przerazisz, że jesteś Judaszem, Piłatem, 

Łotrem, a może się ucieszysz, że jesteś Szymonem, Weroniką, 

setnikiem,  który wyzna: On naprawdę był Synem Bożym! Lubię Drogi 

krzyżowe.  Zawsze się dobrze kończą, bo spod krzyża widać 

zmartwychwstanie, widać lepszy, nowy świat. Tylko nie zapomnij, weź 

Matkę Bożą – jak Jan, pod swoją opiekę.   Idź kiedyś na Gorzkie żale. 

Eee, to takie dewocyjne nabożeństwo. Nie mów tak. 

To nabożeństwo dla mądrych.  Żebyś słyszał, jak pięknie śpiewali 

Gorzkie żale w Łowiczu.  Przyciemnione światła, kościół pełen ludzi… 

A gdy pan Henio intonował wezwania litanijne: Jezu, srogim krzyża 

ciężarem na kalwaryjskiej drodze zmordowany, to wszyscy coraz 

głośniej wołali: Jezu mój kochany! A gdy Anka śpiewała: 

Obym ja, Matka strapiona, mogła na swoje ramiona złożyć krzyż Twój, 

Synu mój!, to wielu podczas Któryś za nas cierpiał rany…w skrytości 

ocierało łzy.  Nie wstydź się płakać.  Tylko dobrzy ludzie płaczą. 

Złoczyńcy udają twardzieli. 

Przeżyj dobrze rekolekcje. To są lekcje, na których człowiek uczy się 

być lepszym.  Musisz się nawrócić.   Zobacz, czy idziesz za Chrystusem 

czy inną drogą?  Ta inna prowadzi donikąd.  Nie mów, że 

rekolekcjonista źle mówi.  Dobrze mówi, tylko Ty źle słuchasz.       

Zrób porządnie rachunek sumienia.  Oceń prawdziwie, jaki jesteś.       

Na ten widok się rozpłaczesz, i to właśnie jest żal za grzechy. 

Przeżyjesz to co Magdalena.  Nikt cię nie potępił?  Nie, Panie, ale co Ty 

ze mną zrobisz? Dziecko, i Ja ciebie nie potępiam.  Idź, a od tej chwili 

już nie grzesz! (por. J 8, 10-11). 

Widzisz, jaką kulturę tolerancji ma wobec nas mój Pan i Bóg?        

Jakże głupio wyglądają ci, którzy w pochodach krzyczą o tolerancji i 

wolności.  Dziecko! Kiedyś Ty był u spowiedzi? 

Może dosyć, bo miałem temat krzyżówki: Jak dobrze zacząć Wielki 

Post? To dopiero początek.  Trzeba dobrze zacząć, aby dobrze 

skończyć. Nie pytaj mnie, czy w Wielkim Pościemożna tańczyć. 

Można! Tylko trzeba być zakręconym, żeby tańczyć wtedy, gdy ktoś w 

domu umiera.  Nie martw się.  Drogi krzyżowe są krótkie.  Gorzkie żale 

szybko przeminą, potem będzie Zmartwychwstanie,  wiosna i radosne 

Alleluja!                                                                         Ksiądz Tymoteusz 

http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,245,eutanazja.html
http://www.ccrl.ca/


 
 

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 6:30pm-8:15pm 
 

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

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

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

TATRY 
 

DATY PRÓB: 
 

 

GODZINY: 
 

GRUPY WIEKOWE: 
 
 

 

NIEDZIELA 
7:00 – 9:30pm Grupa 5  (po 15 roku życia) 

5:00 – 7:00pm Grupa 4   (10 – 14 lat) 
 

WTOREK 
 

 

7:00 – 8:00pm Grupa 3   (7 – 9 lat) 

7:00 – 8:00pm Grupa 2   (5 – 7 lat) 

6:00 – 6:45pm Grupa 1   (3 – 5 lat) 

 

Renovation Fund      ~ Bóg Zapłać / God Bless You~ 
 

Wpłyneło/ Collected                                                         $575.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $26,297.62 
 

Kolekta Świąteczna 

Christmas offering 
February/ Luty 8, 2015 

#kopert/ envelopes 240 

Ofiary/ collections $ 2,551.00              Loose  $95.00 

Initial          $20.00              

Fuel $145.00 

Flowers  $20.00 Poor Box $20.00 
 

 

 

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


 

         RENATA LEONOWICZ        . 

SALES REPRESENTATIVE 
             21 Drew St. Oshawa, On.   L1H 4Z7 

                    Dom: 905 – 720 – 2331 

                           Praca:  905 – 728 – 1600 

                       RLEONOWICZ@TREBNET.COM        

                                   WWW.CALLRENATA.CA 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
------- 

                  KUPNO   I   SPRZEDAŻ   DOMÓW 

 

 
 

 
 

 

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.  

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 

 
 
 

Christopher’s  

Delicatesse 

73 Ontario St.  

Tel. 905 – 579 – 4369 
Zapraszamy 7 dni w tygodniu  

 
 

TADEUSZ G. RECZULSKI   

Adw okat  –  Obrońca-  Not ar iusz 
 

Tel: 905-571-3214  

Fax: 905-571-3832 

Email: tedreczulski@gmail.com 

 
78 Centre St. N.     Oshawa, On.    L1G 1B3 

 
 

ACTIVE  MOVING  

SYSTEM 
PRZEPROWADZKI 

* HOUSES * APARTMENTS * 

* OFFICES * PIANOS *  STORAGE, 

PACKING & BOXES AVAILABLE 
FREE ESTIMATES 

905 – 436 – 7795 

 

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 

mailto:RLEONOWICZ@TREBNET.COM
http://www.callrenata.ca/
mailto:anetakobylinski@gmail.com
http://www.onepercentrealty.com/
http://www.johannanichola.com/
http://www.zhposhawa.com/
http://www.zpwk-gr21.ca/
mailto:tedreczulski@gmail.com


 

 

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 

 

 

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
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


 


