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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 2, 13-25 

 
After clearing the Temple of 

the merchants and the 

moneychangers, John's 

Gospel tells us that the people 

asked for a sign of Jesus' 

authority to do such an 

audacious act. In response, 

Jesus predicted his death and Resurrection. Throughout John's 

Gospel, the language of signs is distinctive. Jesus' miracles are 

called signs, and the people look to these signs for proof of his 

authority. Here we learn that the sign par excellence will be 

Jesus' passion, death, and Resurrection. 

During Lent we reflect upon the meaning of this sign for us and 

for our world. We might take this opportunity to consider the 

quality of our prayer and worship. In our prayers we seek to 

deepen our relationship with the person of Christ. In our worship 

with the community, we gather to experience anew the passion, 

death, and Resurrection of Jesus and its significance in our lives. 

Christ promises to be present with us when we gather for prayer. 

 

 

“Renounce yourself in order to follow Christ; discipline 

your body; do not pamper yourself, but love fasting.” -

Saint Benedict 
 

 

Zwykle znak oczyszczenia świątyni jest odczytywany jako symbol 

wyrzucenia z naszego sumienia bałwochwalstwa, które zawiera się w 

wielkiej chciwości. To prawda, ale gdybyś przyjrzał się swojemu 

życiu, zobaczyłbyś, że zbudowane jest ze strachu, lęku, ambicji, 

chciwości, żądzy i dumy. W takiej budowli nie da się zdrowo 

oddychać, jej ściany są toksycznie zagrzybione i dlatego potrzeba 

wszystko zburzyć. Bronisz swego planu życia, ale nie jesteś w nim 

szczęśliwy. Coś musi być zburzone, by mogło być na nowo 

odbudowane.  Czy pozwalasz Chrystusowi burzyć i wyganiać z ciebie 

handel ze światem? Czy pozwalasz Mu zburzyć w sobie twoje 

narcystyczne przekonania o tym, że wszystko ci się należy, i że każdy 

powinien ci służyć, i wszystko powinno być według twoich 

architektonicznych planów, nakreślonych egocentrycznymi 

pragnieniami? Skarżymy się, że życie nam się rozwala, rozsypuje, nie 

idzie nam tak, jak zamierzyliśmy, że nie realizuje się nasza 

egocentryczna architektura. Ale jeśli coś się rozsypuje, to tylko 

dlatego, że ma bałwochwalczy fundament. Jeśli twoje życie jest w 

rozsypce, to dobrze, bo wreszcie można oddać budowę w ręce Syna 

cieśli. Rozsypka to skutek fałszywego fundamentu przekonań. Wydaje 

ci się, że jesteś wyjątkowo dobry i uczciwy, ale to może istnieć tylko w 

twojej wyobraźni. To, za kogo się uważasz, musi runąć, bo nie jest 

prawdą, tylko parawanem, za którym ukrywają się lęk, nienawiść do 

siebie i skrywanie bezsilności. Jest wiele pytań, które powodują, że 

nasz gmach życiowy pęka, smagany biczami prawdy. Jest jeszcze 

więcej odpowiedzi, które dają nam szansę na odbudowę. Wszystkie 

jednak są w Chrystusie. Jeśli z Nim umierasz, to i żyć będziesz w 

nowym przybytku  Ducha. Nowy gmach istnienia ma być zbudowany 

na słowach Boga, na dziesięciu przykazaniach. One nigdy się nie 

zdezaktualizują.                           Ks. 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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MARCH/ MARZEC 7, SATURDAY – SOBOTA                                                   
5:00PM          ††  Jan i Helena Horbacewicz oraz Józef i Konstancja – Rodzina 
                      

MARCH/ MARZEC 8,  SUNDAY –  NIEDZIELA                                                   >> Dzień Kobiet<< 

8:00AM         † Stanisław Pawlikowski i Jan Mąka –  Dzieci 

9:30AM         †† For deceased Family Members, esspecially for:  Pietowski, Polec, Walasek, Boduch & Wieczorek Families  

                        –  Pietowski Family  

11:00AM       †† Stanisława i Edward Klin  –  Córka z Rodziną         

12:30PM        O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Wiktorii Szczepańskiej –  Rodzina Szczepański 

4:00PM         Gorzkie Żale 

                                  Zapraszamy do naszej Kawiarenki na gorącą kawę, herbatę i ciasto 
 

March/ Marzec 9, Monday – Poniedziałek           

7:00PM         Za Parafian 

7:00PM         O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Heleny Trypuć z okazji urodzin – Krysia Patel 
 

March/ Marzec 10, Tuesday – Wtorek                

7:00PM        † Michał Urbanowicz (24 rocz. śm.) –  H.& J. Puzio  

7:00PM        † Janina Szabunia –  Z. Urbanowicz 
 

March/ Marzec 11, Wednesday – Środa            

6:30PM        Droga Krzyżowa dla Dzieci 

7:00PM         ††  Irena i Leon Barmuta – A. & V. Kowal 

7:00PM         † Franciszek Kacprzyk –  Rodzina Szopa    

March/ Marzec 12, Thursday – Czwartek        

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

7:00PM         † Anna Jaroszko (1 rocz. śm.) – J. Charewicz   
 

March/ Marzec 13, Friday – Piątek        

7:00PM        ††  Edward, Mieczysław i Rozalia oraz zmarłych z Rodziny Sydor  –  Rodzina  

7:00PM        ††  Krystyna Starzyk (3 rocz. śm.) oraz zmarłych z Rodziny  –  Syn z Rodziną 

7:30PM        Droga Krzyżowa 
 

MARCH/ MARZEC 14, SATURDAY – SOBOTA                                                   
8:00AM         Intencja Wolna 

5:00PM          ††  Emilia Wilczyńska (10 rocz. śm.)  – Córka z Rodziną 
                      

MARCH/ MARZEC 15,  SUNDAY –  NIEDZIELA                                                    
8:00AM         † Jan i Agnieszka Gandera –  Rodzina Gandera  

9:30AM         † Michal Urbanowicz –  Wife with Family  

11:00AM       † Aniela Gardzielewska (1 rocz. śm.) –  Córka z Rodziną         

12:30PM        † Elizabeth Murray (rocz. śm.) –  Rodzina 

4:00PM          Gorzkie Żale 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

 

LEKTORZY / LECTORS  NA NIEDZIELĘ 

15 MARCA/ 15th of MARCH  2015 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM         D. Ziarno, N. Wojdyło 

9:30AM         E. McLaren, H. St. Louis, D. McLaren 
11:00AM       M. Bawoł, A. Rozdeba, I. Sagan,  I. Sagan 

12:30PM       D. Bagińska, Z. Sokołowska, A. Gardzińska 
 
 

 
 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede Wszystkim Zdrowia 

i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. Jadwigę 

 

DAYLIGHT SAVING TIME: Just a reminder to turn 

your clocks & watches forward by 1h on March 8
th

  

ZMIANA CZASU: Przypominamy, że 8 marca 

przestawiamy nasze zegary, zegarki i budziki jedną 

godzinę do przodu.  
 

Wiele Łask Bożych i Wszystkiego Najlepszego z 
Okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet!   

 

 
 



 

 

 

DROGA KRZYŻOWA 
Czas Wielkiego Postu kieruje nasze oczy w stronę krzyża. 

Zachęcamy wszystkich do udziału w Drodze Krzyżowej o godz. 

6:30pm w środę i po Mszy św. 7:00pm. w piątek.  

 

THE WAY  OF  THE  CROSS 
During the Lenten Season we direct our eyes to the Cross.       

We encourage everyone to take part in The Way of the Cross.   

Which will take place each Wednesday at 6:30pm for children 

and on Friday after 7pm Mass during the Lent. 
 

GORZKIE ŻALE 
Tylko polska pobożność wypracowała nabożeństwo Gorzkich 

Żali, w którym rozważamy Mękę naszego Zbawiciela.    

Zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach każdą rodzinę choć 

jeden raz w czasie Wielkiego Postu.  Nabożeństwo Gorzkich 

Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 4:00pm. 
 

LENTEN   LAMENTATIONS 
Lenten Lamentations is a Catholic devotion, containing many 

hymns. One part is held on each Sunday in the Lenten period, 

and the entire ceremony is held on Good Friday. We invite each 

family to take part in these Lenten Lamentations at least once 

during the Lenten period. The ceremony of Lenten Lamentations 

with a sermon dealing with the Passion are held each Sunday at 

4:00 pm. 
 

 
 

JAŁMUŻNA  WIELKOPOSTNA 
W czasie Wielkiego Postu mamy również szczególną okazję 

pomocy materialnej i finansowej biednym i dotkniętym klęskami 

żywiołowymi (jałmużna postna). Jałmużnę postną można 

składać w kaplicy z lampkami wotywnymi do skarbonki, a 

trwałe produkty żywnościowe do pojemnika.  

 

 

 

LENTEN CHARITIES 
During the Lenten period we also have a specific occasion to 

help the poor materially and financially and those touched by 

natural calamities. Lenten offerings may be given in the Chapel 

with the votive lamps in the wall mounted poor box and dry and 

canned goods may be placed in the container in the Chapel. 
 

OFIARY  NA  KWIATY 
Z wdzięcznością przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu 

Pańskiego. Koperty na ten cel wyłożone są na stolikach przy 

wejściu do kościoła. 

DONATIONS FOR FLOWERS 
We accept with gratitude donations for flowers for our Lord’s 

Grave. Envelopes for this purpose may be found on the table 

near the entrance to the church. 
 

CZAS NA REKOLEKCJE 
Tegoroczne Rekolekcje w naszej Parafii 

wygłosi o. Tomasz (Gracjan) Landowski, 

OFM.  Rekolekcje odbędą się w dniach: 

26-29 marca, a więc tradycyjnie od 

czwartku do Palmowej Niedzieli włącznie.  

Msza św. z nauką w każdy dzień o godz. 

11am i 7pm.  W sobotę o godz 9am będzie 

specjalna Msza św. dla dzieci polskiej 

szkoły. 
 

Rekolekcje to szczególny czas, w którym Pan Bóg mówi do 

naszych serc przez swoje Słowo oraz daje szansę 

pojednania i przebaczenia grzechów w sakramencie 

pokuty. Każdego dnia rekolekcji będzie możliwość 

skorzystania ze spowiedzi św. 

PARISH   RECOLLECTIONS (in Polish) 
We are privileged to invite each and every one to participate in 

this year’s Parish Recollections, which will be conducted by     

Fr. Tomasz (Gracjan) Landowski, OFM. Everyone is invited to 

attend. Parish Recollections will take place from 26
th

 till 29
th

 of 

March 2015.  The program will include 2 teachings a day: one at 

11:00am and the other at 7:00pm.   
 

 

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY 
W czasie March Break 

(poniedziałek, środa, piątek) 

organizujemy tzw:  PÓŁKOLONIE DLA DZIECI  w 

godzinach: 9:00 am – 4:00pm       
Proponowany plan półkolonii dla dzieci: 
16.03 – Poniedziałek – wyjazd do Purple Woods Conservation 

Area na Maple Syrup Festival przewidziane jest tam śniadanie z 

możliwością zbudowania karmnika dla ptaków.  
18.03 – Środa – wyjście na lodowisko zabieramy ze sobą łyżwy, 

kask, lunch w Sali parafialnej, wyjazd na mini golfa do Putting 

Edge w Whitby.   
20.03 – Piątek – Zbiórka w NEB’S funword (1300 Wilson Road 

North; w programie gry i zabawy, gra w kręgle, lunch (pizza i 

sok)  - przygotowanie palm na niedziele palmową 
Ks. Krzysztof zaprasza młodzież we wtorek i w czwartek na 

wspólny wyjazd na narty do Brimacombe Kirby. Zbiórka 

przy kościele o godzinie 9:00  Serdecznie ZAPRASZAMY !!!  
Osoby, które chcałyby pomóc przy organizacji półkoloni 

proszone są o kontakt z ks. Krzysztofem 289 685 3104. 

Zapisy do 10 marca.  

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 

IN  OUR  COMMUNITY 
 

 

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. 

tel:289%20685%203104


 

 

WYJAZD LSO 
W dniach, od 10 do 13 kwietnia zachęcamy do wyjazdu na 

spotkanie ministrantów w Baltimore.  W programie: modlitwa, 

wspólne spotkanie, zwiedzanie Washingtonu i uczestnictwo w 

Mszy św. odpustowej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 

Baltimore.  Wszystkich chętnych ministrantów prosimy o 

kontakt z Ks. Krzysztofem. 
 

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA 
Zapraszamy wszystkich członków i zainteresowanych na 

zebranie, które odbędzie się, 10 Marca (wtorek) bezpośrednio 

po Mszy św. wieczornej w Betanii. 

Przypominamy, że Rycerze Kolumba, dla swoich członków 

oferują jedno z najleprzych ubezpieczeń w świecie.   

 

ShareLife  

Działajmy cuda dla osób w naszej społeczności ... 

…"Kiedy Robert ukończył liceum, jego opcje na samodzielne 

życie były znikome lub często nieosiągalne ze względu na 

dystans i brak transportu. Mieliśmy szczęście znaleźć Akademię 

Sztuk Świętego Judy. To było cenne znalezisko  dla Roberta i 

jego rodziny. Pozytywna interakcja z ludźmi na Akademii 

pozwoliła Robertowi wzrastać i dojrzewać jako osoba. Stał się 

bardziej niezależny. Program edukacyjny Świętego Judy ma 

wspaniały i pozytywny wpływ na Roberta i jemu podobnych. 

Jesteśmy naprawdę wdzięczni za ich działalność! " 

W ubiegłym roku, ponad 43000 osób specjalnej troski skożystało 

z usług agencji ShareLife. ……………………………………….. 

Następna niedziela ShareLife ma miejsce - 12 kwietnia 2015 

       Prosimy o wsparcie.  Razem możemy zdziałać cuda! 
 

Working wonders for those in our community...  

“When Robert completed high school, there were very few 

options available to him. Of those options, many were 

inaccessible due to their remote location and lack of 

transportation services. We were blessed to find St. Jude’s 

academy of the arts. It has been a valuable life saver for Robert 

and his family. The positive social interaction at St. Jude’s has 

allowed Robert to grow and mature as a person. He has become 

more independent. St. Jude’s educational program has a 

wonderful, positive impact on Robert and others like him. We 

are truly grateful for their existence!” Last year, over 43,000 

services were provided to people with special needs from 

ShareLife-supported agencies. 

   Next ShareLife Sunday – April 12, 2015 

          Please give generously. You can work wonders! 
 

 

KAWIARENKA 
Zapraszamy do Kawiarenki na gorącą kawę, herbatę i ciasto 

domowego wypieku, przygotowane dzisiaj dla nas przez Panie 

pod dyrektywą Pani Eli.  Zapraszamy 

Następnej niedzieli, 15 marca, prosimy o przygotowanie 

Kawiarenki, następujące Panie: 

Ochman Małgorzata  Osowski Jadwiga 

Osumek Helen    Olesiński Barbara 

Opydo Małgorzata   Paczesny Irena 

Serdecznie Wszystkich zapraszamy i prosimy o wsparcie. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
MISS POLONIA 2015 
Z.P.w K. Grupa 21 w Oshawie  prowadzi 

zapisy  kandydatek na Miss Polonia 2015 

(wiek 16-21 lat.) 

Chętne  prosimy  o kontakt z Sylwią Tel. 905-

926-8901 lub Małgosią. Tel. 905-244-5616. 
 
 

"WIELKI TYDZIEŃ. PRZEWODNIK" 
Podczas Wielkiego Postu jest dostępna książeczka pt. "Wielki 

Tydzień. Przewodnik" - bardzo pomocna w dobrym 

przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych, godnym przeżyciu 

Triduum Paschalnego i zrozumieniu symboli liturgicznych.  

Książki są wystawione w kapliczce z lampkami wotywnymi w 

cenie $5. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na remont 

Duszpasterstwa Akademickiego "Maciejówka" we Wroclawiu 
 

 

DEMORALIZACJA NIELETNICH W SZKOŁACH 
W miniony poniedziałek rząd opublikował nowy program 

edukacji seksualnej, który od września ma wejść w życie i być 

nauczany we wszystkich szkołach. Jest to program bardzo 

demoralizujący i deprawujący dzieci, a przede wszystkim jest on 

anty-rodzinnym. 

Po szczegółowe informacje odnośnie proponowanego programu 

odsyłamy do artkułu w GOŃCU.   

http://www.goniec.net/goniec/inne-dzialy/wiadomosci-

kanadyjskie.html 

Natomiast cały program znajduje się pod linkiem:  

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health1to8

.pdf. 

Pa prośbę bardzo wielu ludzi świeckich zaangażowanych w 

obronę dzieci przed tym demoralizującym programem 

zbieramy dzisiaj podpisy na petycje przeciw temu 

programowi. 

 

SEX-ED CURRICULUM IN ALL ONTARIO 

SCHOOLS 
At the main entrance to our church you will be able to find 

“Petition sheets of paper to Demand Consultation on Ontario’s 

Sex Education Curriculum”.  Please sign and save our society 

from demoralization. 

 

POLSKIE JABŁKA PROSTO Z POLSKI 

DO NABYCIA 15 MARCA NA NASZYM 

PARKINGU PARAFIALNYM 
Jabłka są  legalnie sprowadzone i  certifikowane 

prosto z Polski w orginalnych opakowaniach wg. 

standartów Kanadyjskich t.j. 18 kg – cena $45.00                       

(z przekładkami i możliwością ich dalszego transportu do domu 

oraz bezpiecznego przechowania). 

Jeśli są pytania badź bedą w przyszłości dalsze zapotrzebowania 

prosimy o kontakt: 647-999-1846 bądź e-mail 

MLPL@COGECO.CA    

 

 

 

 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 

IN  OUR  COMMUNITY 
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Najserdeczniejsze Życzenia z Okazji Dnia Kobiet! 
MODLITWA ZA DZIEWCZĘTA I KOBIETY 

Matko łaski pełna, cała Twoja kobieca istota wyraża delikatność 

i czułość Twojego Serca. Maryjo, każdy Twój gest, słowo, 

spojrzenie jest przepełnione miłością. Matko Pięknej Miłości 

ukaż dziewczętom i kobietom całego świata wartość i sens 

miłości czystej, bezinteresownej, oddanej aż po dar z siebie. 

Otwórz ich serca na miłość, która wyzwala z tego, co zamyka na 

życie. Matko z wielką troską pochylona nad Dzieciątkiem w 

Betlejem i nad każdym człowiekiem i jego historią życia. Naucz 

dziewczęta i kobiety szacunku, poszanowania praw i godności 

własnej oraz osób postawionych na ich drogach życia. Maryjo, 

niech Twoje wrażliwe, pełne dobroci Serce będzie dla nich 

wzorem budowania serdecznych i szczerych relacji z drugim 

człowiekiem i uwrażliwi na sprawy innych ludzi. Matko z nami 

idąca, spraw by ich serca i umysły były świadome wielkiej 

prawdy, że są umiłowanymi dziećmi Boga a ich ciała są żywą 

Świątynią Ducha Świętego, który uzdalnia do wszelkiego dobra i 

czyni prawdziwie wolnymi. Matko Dobrej Rady naucz 

dziewczęta i kobiety patrzeć i rozumieć w wierze sens zdarzeń 

ich życia oraz dobrze odczytać i wypełnić swoje powołanie do 

służby w Kościele, w rodzinie i w świecie. Bądź Przewodniczką 

i Wspomożycielką na ścieżkach ich ziemskiego 

pielgrzymowania. W Twoje Dłonie składamy nasze prośby a Ty 

Matko Wszystkich Żyjących, zanieś je przed tron Twego Syna 

Chrystusa. Amen.  

 

 

 

 

Z OKAZJI DNIA KOBIET! 

ODA DO ŻON NASZYCH 
Kochajmy żony nasze, za ich cudowne dłonie, 

kochajmy je za włosy, za kwiaty na balkonie, 

za biale firanki w oknie, za wstążkę na sukience, 

i za kasztany do szkoły dla syna na prace ręczne. 

Za strojną choinkę w rogu, jak złoty świąteczny podarek, 

za koszyk pełen pisanek we wielkanocny poranek. 

Za bukiet polnych kwiatów na krochmalonej serwecie, 

co nie pasuje do mebli, lecz im podoba się przecie. 

Za ich poranne uwagi, że znów czytasz przy stole, 

że pracy w domu tak wiele, za to uznania niewiele. 

Że w piątek do Nowaków na siebie nie mają co włożyć, 

za to, że w sklepie z ciuchami zdołaly już coś tam odłożyć. 

Kochajmy nasze żony, za świeże ciasto w niedziele, 

za rosół, którego zapach, jakich już teraz niewiele. 

Za mokre pranie w łazience, za odkurzacza hałas, 

za to ,że w wałkach na głowie już nie zważają na nas. 

Kochajmy je za twarze w maseczki ozdobione, 

za stare kapcie na stopach, tak przez nie ulubione, 

za jasno różową podomkę co jeszcze im dobrze służy, 

pomalowane paznokcie, których czas schnięcia się dłuży. 

Lecz kiedy przychodzi niedziela, to nasze żony kochane, 

na miasto niczem boginie wyjdą wspaniale ubrane, 

a my zauroczeni, ich gracją, nie bez podniety, 

krzykniemy zgodnym chórem: kochajmy nasze kobiety ! 
                                                                              Wiesław Sadowiński 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 NEW BEGINNINGS INSPIRATIONAL TALK 
Monday, March 9 - 7 p.m. to 9 p.m.  (4th Floor, Catholic 

Pastoral Centre, 1155 Yonge St., Toronto) 
Speaker: Susan Morgan (Chaplain with St. Elizabeth 

Healthcare). Topic:  The Burden's We Carry:  What will set us 

free? 
LENTEN SERIES: JOURNEY OF HOPE AND HEALING 
Thursday, March 12 - 7 p.m. to 8:30 p.m. (Holy Cross Catholic 

Funeral Home, 211 Langstaff Rd. E., Thornhill - enter from 

Bayview Ave.) 
Speaker:  Susan Morgan. Topic: Living Life's End...Together. 
 

Krzyż – Który dzwigamy 
"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!  

"Był człowiekiem biednym i prostym. Wieczorem po dniu 

ciężkiej pracy, wracał do domu zmęczony i w złym humorze. 

Patrzył z zazdrością na ludzi, jadących samochodami i na 

siedzących przy stolikach w kawiarniach. 

- Ci to mają dobrze - zrzędził, stojąc w tramwaju w okropnym 

tłoku. 

- Nie wiedzą, co to znaczy zamartwiać się... Mają tylko róże i 

kwiaty. Gdyby musieli nieść mój krzyż! 

Bóg z wielką cierpliwością wysłuchiwał narzekań mężczyzny. 

Pewnego dnia czekał na niego u drzwi domu. 

- Ach to Ty, Boże - powiedział człowiek, gdy Go zobaczył. 

- Nie staraj się mnie udobruchać. Wiesz dobrze, jak ciężki krzyż 

złożyłeś na moje ramiona. 

Człowiek był jeszcze bardziej zagniewany niż zazwyczaj. 

Bóg uśmiechnął się do niego dobrotliwie. 

- Chodź ze Mną. Umożliwię ci dokonanie innego wyboru - 

powiedział. 

Człowiek znalazł się nagle w ogromnej lazurowej grocie. Pełno 

było w niej krzyży: małych, dużych, wysadzanych drogimi 

kamieniami, gładkich, pokrzywionych. 

- To są ludzkie krzyże - powiedział Bóg. - Wybierz sobie jaki 

chcesz. 

Człowiek rzucił swój własny krzyż w kąt i zacierając ręce zaczął 

wybierać. 

Spróbował wziąć krzyż leciutki, był on jednak długi i 

niewygodny. Założył sobie na szyję krzyż biskupi, ale był on 

niewiarygodnie ciężki z powodu odpowiedzialności i 

poświęcenia. Inny, gładki i pozornie ładny, gdy tylko znalazł się 

na ramionach mężczyzny, zaczął go kłuć, jakby pełen był 

gwoździ. 

Złapał jakiś błyszczący srebrny krzyż, ale poczuł, że ogarnia go 

straszne osamotnienie i opuszczenie. Odłożył go więc 

natychmiast. Próbował wiele razy, ale każdy krzyż stwarzał 

jakąś niedogodność. 

Wreszcie w ciemnym kącie znalazł mały krzyż, trochę już 

zniszczony używaniem.Nie był ani zbyt ciężki ani zbyt 

niewygodny. Wydawał się zrobiony specjalnie dla niego. 

Człowiek wziął go na ramiona z tryumfalną miną. 

- Wezmę ten! - zawołał i wyszedł z groty. 

Bóg spojrzał na niego z czułością. W tym momencie człowiek 

zdał sobie sprawę, że wziął właśnie swój stary krzyż ten, który 

wyrzucił, wchodząc do groty."  

A jak wygląda Twój krzyż?  Czy nie jest Ci ciężarem?  Czy nie 

usiłujesz go się pozbyć?  W czasie Wielkiego Postu popros 

Jezusa o pomoc w dzwiganiu swego krzyża, w zamian zrób to 

samo dla Niego. 
 

 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 



 

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                                                         $545.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $31,254.62 
 

Kolekta Świąteczna 

Christmas offering 
March / Marzec 1, 2015 

#kopert/ envelopes 311 

Ofiary/ collections $ 3,069.00              Loose  $158.00 

Fuel    $90.00    ShareLife $ 3,180.05       Other $60.00 
 

 

 

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 
 

       INCOME  

TAX   

                    SERVICES 
 

Alicja Slowakiewicz 
22 Arnold Johnston St. 

Courtice, ON  L1E 0C6 

Phone: 905-240-6388 

 

 

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


 


