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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 Wiosenne // During the Months of Spring   7:00P.M.– Polish           
 

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – John/ Jana 17, 11b-19 

 

  For forty days after his resurrection 

Jesus appeared numerous times to his 

disciples to assure them that he had 

risen indeed and to prepare them for the 

task of carrying on the work which he 

began during his earthy ministry. Jesus' 

departure and ascension was both an 

end and a beginning for his disciples. 

Jesus promised that he would be with 

them always to the end of time. Now as 

the glorified and risen Lord and Savior, 

ascended to the right hand of the Father 

in heaven, Jesus promised to send them 

the Holy Spirit who would anoint them with power on the Feast 

of Pentecost. When the Lord Jesus departed physically from the 

apostles, they were not left in sorrow or grief. Instead, they were 

filled with joy and with great anticipation for the coming of the 

Holy Spirit.                         
 

“Lord Jesus, through the gift of your Holy Spirit, you fill us 

with an indomitable spirit of praise and joy which no earthly 

trial can subdue. Fill me with your resurrection joy and help 

me to live a life of praise and thanksgiving for your glory. 

May I witness to those around me the joy of the gospel and 

the reality of your resurrection.”  

 

 

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa jest wydarzeniem -dla 

współczesnego człowieka- raczej dosyć dziwnym, trudnym do 

wyobrażenia i wytłumaczenia.  Niewątpliwie Wniebowstąpienie 

Chrystusa to WSKAZANIE NAM DROGI DO DOMU OJCA! 

Chrystus zaprasza nas do powrotu do naszego domu, tam skąd 

wyszliśmy. Ponadto, wstępując do nieba, Chrystus nie opuszcza 

swego ludu. Wielokrotnie bowiem, przed Wniebowstąpieniem 

podkreślał: “Ja jestem z Wami aż do końca czasów“. Co więcej 

wskazał również, po co idzie do Ojca: “Idę przecież aby 

przygotować wam miejsce.” Warto także zwrócić uwagę i na 

ostatnie Jego słowa przed Wniebowstąpieniem: “Idźcie i 

nauczajcie, dawajcie o mnie świadectwo …“ Nie szukajmy, 

więc może zbyt przyziemnych i racjonalistycznych wyjaśnień, 

nie dlatego, że ich nie ma, ale dlatego, że niczego 

konstruktywnego w nasze życie nie wnoszą. Spróbujmy raczej 

dostrzec wydarzenia roku liturgicznego i tajemnice wiary w 

świetle naszych zadań i naszego chrześcijańskiego powołania. 
 

Chrystus zaprasza cię do siebie.  
Przygotował dla ciebie już miejsce. 

Nie zmarnuj szansy, nie pogardzaj Jego zaproszeniem. 

 
 

 

 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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MAY/ MAJ 16, SATURDAY – SOBOTA       ~Andrzeja Boboli- Patrona Polski~           
5:00PM          †  Stanisław Wróblewski – Żona i Dzieci  
 

 

MAY/ MAJ 17, SUNDAY– NIEDZIELA       ~Ascension of the Lord // Wniebowstąpienie Pańskie~ 

8:00AM         † Elżbieta i Piotr Waś – Córka                                    
9:30AM         †† Harold i Rita Tindale – Son with Family       

11:00AM       †† Czesław i Mieczysław Adamcewicz – Żony z Dziećmi 

12:30PM       Pierwsza Komunia Święta: W intencji Dzieci Pierwszokomunijnych i Ich Rodziców 

12:30PM        ††  Zofia i Roman Buta – Rodzina  
 

MAY/ MAJ 18, MONDAY – PONIEDZIAŁEK      ~VICTORIA DAY~ 

7:00PM          ††  Stanisaw i Maria Janota  – Rodzina 

7:00PM          O potrzebne łaski i powrót do zdrowia dla Zofii– Córka  

 

MAY/ MAJ 19, TUESDAY – WTOREK  

7:00PM          †  Józef Chyłek  – Przyjaciele 

7:00PM          ††  Maria, Kazimierz i Anna Lipczyk – Syn z Rodziną   
 

MAY/ MAJ 20, WEDNESDAY – ŚRODA   

7:00PM          †† Za zmarłych Rodziców: Karola i Sabinę Kwiecień – Córka Sabina 

7:00PM          †† Józef i Ludwika Marzec –  Sabina Kwiecień 

MAY/ MAJ 21, THURSDAY – CZWARTEK       
7:00PM          †† Marian i Stanisława Kolarowski – Z. Urbanowicz  

7:00PM          O Boże błogosławieńsatwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla Adama – Rodzina    
 

MAY/ MAJ 22, FRIDAY – PIĄTEK             
7:00PM          †  Helena Ustupska (rocz. śm.) – Córka z Rodziną 

7:00PM          †  Franciszek Bednarski (17 rocz. śm.) – Krystyna i Feliks   

 

MAY/ MAJ 23, SATURDAY – SOBOTA        
8:00AM          Intencja wolna  

5:00PM          ††  Barbara i Franciszek Jabłoński – Córki z Rodzinami 

6:00PM          Zebranie Rady Parafialnej 
 

 

MAY/ MAJ 24, SUNDAY– NIEDZIELA       ~Pentecost Sunday / Zesłanie Ducha Świętego~ 

8:00AM         Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieńsatwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla Rodziny                                    
9:30AM         †† For deceased Family Members, esspecially for:  Pietowski, Polec, Walasek, Boduch & Wieczorek Families  

                        –  Pietowski Family  

11:00AM       † Kazimierz Superson (rocz. śm.) – Rodzina 

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

 

Pan Jan Banbułą od dłuższego czasu przebywa w szpitalu, prosimy o modlitwę w Jego intencji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

Zebranie Rady Parafialnej, 

będzie mialo miejsce 23 maja o 

godz. 6:00pm. w salce parafialnej.  

Prosimy o przybycie 

przedstawicieli organizacji 

polonijnych. 

Serdecznie Wszystkich zapraszamy 

 

 

 

LEKTORZY NA NIEDZIELĘ 24 MAJA 

SUNDAY LECTORS FOR THE 24th OF MAY 2015 
 

5:00PM         M. Zakrzewska 

8:00AM         L. Rzeźniczek, T. Dziegiel 

9:30AM         H. Miklaszewski, A. Tass, M. Fotheringham 
11:00AM       F. Sankiewicz, K. Jurczyk, I. Sagan, I. Sagan 

12:30PM       Z. Sokołowska, 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 

 

Już za tydzień Zesłanie Ducha Świętego 
Przybądź, Duchu Święty ześlij z nieba wzięty światła Twego 
strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask 
drogich, przyjdź, Światłości sumień. O najmilszy z gości, 
słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś 
ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. 
Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj 
Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród 
stworzenia? Jeno cierń i nędze. Obmyj, co nieświęte, 
oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij, co jest 
harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj 
Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary. 
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście 
bez miary. 



 

 

 

 

 

FIRST COMMUNION / UROCZYSTOŚĆ 

PIERWSZEJ KOMUNI ŚWIĘTEJ 

 
 

Dzisiaj, przeżywamy Uroczystość I Komunii św. w naszym 

kościele. Po raz pierwszy 12 dzieci z naszych rodzin w pełni 

uczestniczyło we Mszy św. Polecajmy dzieci i ich rodziców 

Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej, prosząc o opiekę i  

Boże błogosławieństwo. 
 

PODZIĘKOWANIE PANU JEZUSOWI 
Maleńki Gościu mój biały 
Przyszedłeś do serca mego 
By mi się oddać dziś cały 

Tulę Cię tak mocno w głębi serca mego. 
O Gościu tak ukochany 

I co dzień bardzo czekany. 
Świat Cię ogarnąć nie może 

Ty do mnie przychodzisz, Boże. 
Stajesz się Jezu tak mały 
Maleńki Gościu mój biały. 

W tajnikach Chleba i Wina, 
Uwielbiam Twą miłość Panie, 
Żeś Darem eucharystycznym 

Dziś stał się dla mnie 
Maleńki Gościu mój biały. 

I wciąż chcę mówić na nowo 
To serca mego wyznanie 

To jedno płomienne słowo 
Kocham Cię, Jezu, mój Panie. 

 

W uroczystym dniu Pierwszej Komunii Świętej życzymy 

Wam, Drogie Dzieci: obfitych Łask Bożych, aby Jezus 

w Sakramencie Eucharystii umocnił Was i Wasze rodziny 

w wiarę, nadzieję i miłość. 

Congratulations to all the children who received their First 

Holy Communion on this special day. 

May God Bless you and watch over you all the days of 

your life.May God fill you with the Spirit and make you 

one with Christ in peace and love. Blessings on Your 

First Communion! 

 
 

NABOŻEŃSTWO   MAJOWE 
Maj - jest miesiącem poświęconym 

Maryi. Kościół wyśpiewuje Jej 

chwałę w Litanii Loretańskiej od 

wielu pokoleń nazywając Ją różnymi 

imionami. W naszym kościele w 

miesiącu maju nabożeństwa majowe 

mają miejsce od poniedziałku do 

piątku po Mszy św. o godz. 7:00 

wieczorem. W środy zapraszamy 

wszystkie dzieci na spotkanie z 

Matką Boską w modlitwie Litanii 

Loretańskiej.  
Wszystkich serdecznie zapraszamy 

 

MAY   DEVOTIONS 
May - the month particularly set aside for the blessed Mary. The 

Litany of Loreto is a beautiful prayer which calls upon the many 

titles of Our Lady. The Litany is an opportunity to draw closer to 

Jesus' mother through seeing her as the greatest example of the 

Christian life. During the month of May we will gather here at 

our church from Monday to Friday with the Litany & Holy Mass 

at 7:00pm. On Wednesdays we invite all of our children for a 

meeting with the Mother of God in the praying of the Litany of 

Loreto. 
 
 

 

POŻEGNANIE KSIĘDZA KRZYSZTOFA 
Obecny rok jest rokiem sporych zmian personalnych w naszej 

Prowincji Północnej Ameryki.  Dotyczy to także naszej Parafii.  

Decyzją Ks. Prowincjała i Jego Rady, z końcem maja odchodzi z 

naszej Parafii ks. Krzysztof.  Po chwilowym pobycie w Detroit i 

po wakacjach będzie pracował w polskiej parafii św. Trójcy w 

Chicago.  Ostatnia niedziela maja będzie dniem pożegnania ks. 

Krzysztofa z Parafią. 
 

FAREWELL TO FATHER CHRISTOPHER 
 

This year brings considerable church personnel changes in our 

Province.  Regretfully, this also applies to our parish. Early this 

month it was decided by the Provincial and his Councils, that at 

the end of the month of May - Fr. Krzysztof will leave St. 

Hedwig’s Parish. After a short stay in Detroit and deserved 

vacation, Fr. Kris will assist at St. Trinity Parish in Chicago. The 

last Sunday of May will be a day to say your farewells to Fr. 

Krzysztof. 

 

ZEBRANIE PAŃ ŻYWEGO RÓŻAŃCA ŚW. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i członkinie na 

zebranie Towarzystwa Różańca Św.; które będzie miało miejsce 

30 maja o godz. 3:00pm. Prosimy o liczne przybycie. 
 

 
 

Pomoc dla nowoprzybyłych imigrantów … ………………  

W przeciągu pierwszego roku wielu nowoprzybyłych do Kanady 

zaczyna mieć objawy chorób natury psychicznej. Większość z 

nich nigdy przedtem na nie, nie chorowała. Utrudnia to im pełne 

zaklimatyzowanie i funkcjonowanie w nowym kraju. Istnieje 

wiele serwisów kulturowo-językowych prowadzących 

odpowiednie usługi w zakresie zdrowia psychicznego. W 

ubiegłym roku, agencje SHARELIFE pomogły ponad 40.000 

imigrantom i uchodźcom w GTA. 
 

 

 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 

IN  OUR  COMMUNITY 
 



 

 

 

Working wonders for our new arrivals in Canada... 

Within one year of arriving in Canada, large numbers of 

immigrants who had no prior mental health problems experience 

mental health challenges that often impede their ability to settle 

in Canada. In addition, there are few culturally and linguistically 

appropriate mental health services. Last year, ShareLife agencies 

helped to meet this challenge by providing advocacy programs 

for more than 40,000 immigrants and refugees in the GTA. 
Thank you for your generosity. 

 Together we can work wonders! 
 

 

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W TOWARZYSTWIE 

CHRYSTUSOWYM DLA POLONII 

ZAGRANICZNEJ 
Każdego roku w kraju odbywają się święcenia kapłańskie w 

naszym Zgromadzeniu w Poznaniu.  Przez posługę JE ks. bpa 

Grzegorza Balcera, 20 maja br., dwóch naszych diakonów 

przyjmie święcenia kapłańskie. Dobrym zwyczajem 

Neoprezbiterzy zaraz po święceniach odprawiają po 15 Mszy św. 

w intencjach zbiorowych, o które proszą wierni.  Słusznie uważa 

się, że pierwsze Msze Święte odprawiane przez nowo 

wyświęconych kapłanów mają szczególną moc wstawienniczą, 

dlatego można wyprosić sobie wiele łask u Boga.  Z tyłu 

Kościoła wyłożone są specjalne broszurki o naszym 

Zgromadzeniu zawierające zdjęcia kandydatów na kapłanów, a 

wewnątrz są przygotowane druki intencji Mszalnych.  Składane 

ofiary z tej okazji przeznaczone zostaną na kształcenie 

przyszłych misjonarzy emigrantów.  Wypisane intencje Mszalne 

i ofiary można składać w naszym biurze parafialnym do połowy 

maja, a my je prześlemy do Poznania.  Można też wysłać 

indywidualnie a szczegóły w tej sprawie są zamieszczone na 

załączonej tam kartce.   

 

 

„Potrzeba nam świętych, żarliwych i apostolskich kapłanów, 

zdolnych poprowadzić naród ku lepszemu rozumowaniu i 

przeżywaniu chrześcijaństwa” – słowa Założyciela Towarzystwa 

Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Sługi Bożego kard.  

Augusta Hlonda wskazują na rzeczywistą potrzebę dziejów 

czasów.    

U progu naszej posługi kapłańskiej, w Roku Życia 

Konsekrowanego dziękujemy tym, którzy nam towarzyszyli na 

drodze wzrastania w powołaniu.  Jednocześnie prosimy o dalszą 

modlitwę  w naszej intencji , abyśmy sprostowali oczekiwaniom 

naszego Założyciela i potrzebom dzisiejszego świata.   

                                            Diakoni Towarzystwa Chrystusowego 

 

LEKCJE RELIGII 
Oficjalne wręczenie świadectw Lekcji Religii odbędzie się 30 

maja o 9:30am, podczas Mszy sw. dziękczynnej na zakończenie 

roku szkolnego.  Prosimy wszystkich uczniów o obecność.    

Zapraszamy 

 

 

 

Wszystkim udającym się na wakacje życzymy 

bezpiecznego podróżowania i udanego urlopu. 
 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im. C.K. Norwida 

informuje, że ze względu na trwający wciąż strajk nauczycieli, 

zakończenie roku jest przełożone na późniejszy termin.  

Informacja o nowym terminie wkrótce. 
 

SPRZEDAM 
Sprzedam mało używany wózek inwalidzki za $1000.00. Po 

więcej informacji proszę dzwonić na numer: 905-576-4360 

FOR SALE 
Almost new wheelchair for sale.  Asking price $1000.00.  For 

more information call: 905-576-4360 
 

POTRZEBNA POMOC 
Poszukujemy kobiety do opieki nad starszą Panią w Oshawie. 

Opieka wymaga zamieszkania w domu staruszki. Pozostałe 

warunki do uzgodnienia.  Proszę dzwonić na nr: 508-425-6909 

 

TORONTO-AREA CATHOLICS RESPOND TO 

NEPAL EARTHQUAKE 
TORONTO (April 27, 2015) – Toronto-area Catholics are 

responding to the humanitarian crisis in Nepal with prayer and 

financial aid following the catastrophic effects of a serious 

earthquake on April 24.  

The earthquake, measuring 7.8 on the Richter scale, and aftershocks 

have devastated huge areas of the country, with more than 4,000 

people reported dead, thousands more injured and thousands of 

families displaced from their homes. As a result, the Archdiocese of 

Toronto is accepting financial contributions for humanitarian relief 

efforts through its network of parishes and its online portal at 

www.archtoronto.org.  

Funds will be channeled through the official global Catholic relief 

agency, Caritas Internationalis. To date, Caritas members worldwide 

have pledged $3.3 million to the relief effort as well as 10,000 

shelter kits and 3,000 tarps. Financial assistance will help to provide 

temporary shelter, water, sanitation and hygiene supplies as relief 

operations gear up.  

Those wishing to make a financial donation to support relief 

efforts are invited to do so:  

• Online through the Archdiocese of Toronto website:  

   www.archtoronto.org  

• By phone through the Development Office – 416-934-3411  

• Through the parish, making cheques payable to:  

Name of Parish – Nepal Earthquake – Humanitarian Relief  

We offer our prayers for the victims of this natural disaster and all 

those who have been displaced. 

 

IMPORTANT REMINDER FROM THE DURHAM 

CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD 
If you have children who will be attending Kindergarten in 

September, and you have not yet registered at a school in the 

Durham Catholic District School Board, please visit our website 

at www.dcdsb.ca to complete an online application.  

Our school staff is in the process of establishing class lists for 

September 2015.  By registering now, you will ensure that your 

child's name is on the list to receive important communication 

about the first day of school over the summer months.  Thank 

you for choosing the Durham Catholic District School Board. 
 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

tel:508-425-6909
http://www.dcdsb.ca/


 

CELEBRATE YOUR MARRIAGE WITH A 

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER WEEKEND! 

Married couples: You deserve a weekend to cherish being 

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

your relationship even better.  A Worldwide Marriage Encounter 

Weekend offers this opportunity.  Consider giving each other or 

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

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

Worldwide Marriage Encounter Weekend. 

Upcoming Weekend Date:    May 22-24, 2015 

For more information and application, please go to 

www.wwme.org or contact: 

Gerard & Marge McCauley at gerard.marge@rogers.com or 

(905) 792-1925 
 

MEN’S ACTS RETREAT 

SPRING Men’s ACTS Retreat 

MAY 28-MAY 31, 2015 

Come Deepen Your Faith 

Private Rooms with 2 piece ensuite 

Excellent Food for the Soul and Body 

Queen of Apostles Renewal Centre  

905-278-5229 
 

PROJECT RACHEL 
Are you longing for mercy from the One who brings peace and 

healing?  We can help.  

Call 416-629-8264 or e-mail projectrachel@stmarysrefuge.org  

A weekend retreat for women whose hearts have been broken by 

abortion: May 22-24, 2015.  

Project Rachel — private and confidential.  

“Be mindful of your mercy, O Lord.” Psalm 25 

DAY OF PRAYER & HEALING FOR WOMEN 
Do you know someone who is carrying the grief of a past 

abortion? Hope and healing are possible and God’s mercy 

endures forever. The Sisters of Life will be hosting a Day of 

Prayer and Healing for Women in Toronto on Saturday May 

30, 2015.  For confidential registration please call the Sisters of 

Life at 845-357-0258 or email 

hopeandhealing@sistersoflife.org.   For additional info, 

visit:  http://www.sistersoflife.org/days-of-prayer-healing-

testimonies-faqs 

 

 

MASS FOR THOSE GRIEVING THE LOSS OF A 

CHILD 
The Sisters of Life will have a special Mass for those Grieving 

the Loss of a Loved One through abortion, miscarriage, 

stillbirth or tragedy on Sunday, May 31, 2015.  2 pm Holy Hour 

(confessions available), 3 pm Mass for Trinity Sunday, St. 

Peter’s Church, 830 Bathurst Street (Bathurst Subway).  For 

more information: toronto@sistersoflife.org or 416-463-2772 

 

CATHOLIC EDUCATION WEEK 2015 
This year’s theme, “Exploring the Paths of Joy” is inspired by 

Pope Francis’ reflections in “The Joy of the Gospel” which 

encourages us to reflect on our faith in today’s world. 

In Catholic education, we speak often of the important 

partnership between parish, home and school, each working 

together to nurture, guide and support our young people.  Our 

parish serves as our spiritual home and we are grateful to our 

clergy who lead us in the sacraments and shepherd our  

understanding of the Catholic faith.  At home, parents serve as 

first educators and school weave the thread of faith through our  

 

 

classrooms and hallways, inspired by the example of Jesus to 

love and serve. 

We ask for prayers and support of our entire community to help 

sustain Catholic education for years to come.  Whether you have 

children in our system at present or have friends or loved ones 

attending Catholic schools, we need your help!  Here are a few 

practical ways that you can help strengthen this gift: 

1).  Become directly engaged in our publicity funded Catholic 

schools by volunteering for any number of school based 

initiatives from serving on parent councils, volunteering for 

school  based committees to running for school board trustee.  

To learn more contact your local Catholic school or the board 

office.  You are encouraged to share your talents! 

2).  Even if you do not have children in the system, please ensure 

that your property taxes include you are a separate school 

supporter.  You can find this information in the assessment 

section of your tax bill or Property Assessment Notice.  This 

demonstrates to the government that you support publicly funded 

Catholic education.  If you have questions about the process, 

contact the admissions department at the school board. 

3).  In the Archdiocese of Toronto, close to 300, 000 students 

attend more than 500 publicly funded Catholic schools in six 

school boards.  Our parish school is St. Hedwig.  We are most 

grateful to those that have made extraordinary efforts, despite 

many obstacles, to sustain Catholic Education over 160 years: 

from the religious men and women who were our pioneers to all 

those who carry the torch today and inspire our young people. 
 

Pope Francis reminds us in “The Joy of the Gospel”: “Only the 

person who feels happiness in seeking the good of others… can 

be a missionary”.  Therefore, we thank all those who are 

missionaries, evangelizing each day through their commitment to 

Catholic education: to our pastors, educators, parents and all 

those who support our young people, we are most grateful. 
 

Please continue to pray for Catholic education as we journey 

together, exploring paths of joy.     
Stephane Richards  ~Vice Principal of St. Hedwig’s Catholic School 

 

 
 

 
 

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 

 

http://www.wwme.org/
mailto:gerard.marge@rogers.com
tel:%28905%29%20792-1925
tel:845-357-0258
mailto:postabortion@sistersoflife.org
http://www.sistersoflife.org/days-of-prayer-healing-testimonies-faqs
http://www.sistersoflife.org/days-of-prayer-healing-testimonies-faqs
mailto:toronto@sistersoflife.org
tel:416-463-2772


 

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                                                          $350.00 

Obecnie na koncie/ present balance                             $45,479.62 
 

Kolekta Niedzielna 

Sunday collection 
May / Maj  10, 2015 

#kopert/ envelopes 303 

Ofiary/ collections $ 3,083.00      Loose  $165.00 

ShareLife      $180.00   

Pope’s Charities  $929.00   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

FINANSE  W  NASZEJ PARAFII 

 

INFORMACJE / INFORMATION 

 

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 

ACTIVE  MOVING  

SYSTEM 
PRZEPROWADZKI 

* HOUSES * APARTMENTS * 

* OFFICES * PIANOS *  STORAGE, 

PACKING & BOXES AVAILABLE 
FREE ESTIMATES 

905 – 436 – 7795 

 

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, RDTRegistered      
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 

 

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 

 
 

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 

 
 

 

Christopher’s  Delicatesses 

Tel. 905 – 579 – 4369 
73 Ontario St.  

Największy Wybór  *  Najlepsza Jakość  *  Najniższe Ceny 
*Wysyłamy Paczki do Polski przez Polimex* 

Zapraszamy 7 dni w tygodniu  

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 

 produkt 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. Sławomir Fratczak 

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: 
Poniedziałek – Środa:  11-8 
Czwartek - Piątek: 11-8                   
(Mariola –pracuje w poniedziałki i czwartki) 

Sobota: 10-6  Niedziela 12-5 

 

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 

 
905-434-3602 

Tasos Kapernekas  H.I.S 
21 Gladstone Ave. Suite 101, Oshawa 

www.oshawahearing.ca 

 

SUPPORT  THOSE   WHO  SUPPORT   US  –  POPIERAJMY   FIRMY  SPONSORUJĄCE   NASZ BIULETYN   

RYSZARD  ZEDZIAN 
160 Finchdene Sq., Unit 

15Toronto, Ontario M1X1B2   

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=BILD+LOGO&hl=en&sa=N&gbv=2&ndsp=21&tbs=isch: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=RENOMARK+LOGO&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1


 


