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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;   

MSZA  W  DZIEŃ  POWSZEDNI  –  DAILY  MASS 

Miesiące Letnie // During Summer  8:00AM or 7:00 P.M.– Polish 
 

 

 

Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – John/ Jana 6:54, 60-69 

We have arrived at the fifth and final homily 

in our series: Jesus the Bread of Life.          

We now have seen four dimensions of the 

Eucharist: Food, Faith, Forgiveness and 

Fission.  

Pope Benedict used the concept of nuclear 

fission to help young people understand the 

Eucharist: humble on the exterior, but inside 

- dynamic, powerful, awesome.  

Today we see the fifth dimension. Like the first four, it begins 

with the letter "f". It is a word central to the Bible: freedom! 

Freedom means the power to decide, to make a choice.  

Pope Benedict said, "Freedom, we can say, is a springboard from 

which to dive into the infinite sea of divine goodness, but it can 

also become a tilted plane on which to slide towards the abyss of 

sin and evil." He spoke these words to a group whose freedom was 

severely restricted: the boys and girls of Rome's prison for minors. 

No matter how limited you feel, God has given the gift of freedom. 

You can use it as springboard or it can become a titled plane to 

slide into the abyss. Decide today. 
 

 

 

„Panie, do kogóż pójdziemy?”. Jest to pytanie powtarzane dzisiaj 

coraz częściej. Jedni zadają go w chwilach rozpaczy, 

zniechęcenia, inni – gdy są radośni, szczęśliwi. Jeśli wybiorą 

Chrystusa, umacniają się w wierze, oddaniu i zaufaniu wobec 

Niego.  Pomimo bólu, samotności, czy porzucenia przez 

najbliższych.  Czego wymagał Pan Jezus od swoich uczniów, 

czego wymaga od nas? Mówiąc krótko, wierności, czystości 

serca, zdolności pokonywania przeszkód życiowych. Wierność 

małżeńska pryska przy byle jakich potknięciach, nie ma sił na 

wzajemne wybaczenie sobie jakichś upokorzeń, ambicje biorą 

górę nad rozsądkiem.  Ludzie coraz częściej odchodzą od Boga, 

od Mszy świętej i od modlitwy. Grozi nam nie tyle wrogość, ile 

obojętność wobec zasad religii. Czy Pierwsza Komunia Święta 

ma być ostatnią? Czy życie religijne ograniczy się do tradycji i 

zwyczajów? Do kogo więc będzie należało królestwo niebieskie? 

Do tych, którzy z przekonaniem opowiedzą się za Chrystusem. 

Twoje słowa, Panie Jezu, są Duchem i życiem, a Ty, dając 

nam swoje ciało w Eucharystii, napełniasz nas Duchem 

Świętym.     W ten sposób możemy być uczestnikami 

misterium Twej śmierci i zmartwychwstania. Amen.                                        
                                                                                  Ks. L. Smoliński 
 

 

 

 

 ZMIANA   GODZIN   URZĘDOWANIA   BIURA   /  CHANGE  OF  OFFICE  HOURS 
W miesiącach: czerwiec – sierpień biuro parafialne jest czynne tylko za uprzednim telefonicznym powiadomieniem.                              

Biuletyn wydawany jest co dwa tygodnie. 
During the months of June, July and August our parish office will be available only with pre-arranged telephone contact.                     

The Parish bulletin will be distributed every two weeks. 

411 Olive Avenue 

Oshawa, Ontario LIH 2P9 

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

DUSZPASTERSTWO  PROWADZĄ 

KSIĘŻA  CHRYSTUSOWCY 

Fr. Klemens Dąbrowski SChr. Pastor 
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AUGUST /SIERPIEŃ 22, SATURDAY – SOBOTA              ~Najśw. Maryi Panny, Królowej Nieba i Ziemi~ 

8:00AM       Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej dla Marii i Andrzeja  

                     Pawlikowskich z okazji 50 lecia rocznicy ślubu – Toważystwo Różańca św.  

5:00PM        †  Janusz Klimaszewski – Rodzina Homoncik 
 

AUGUST /SIERPIEŃ 23, SUNDAY –  NIEDZIELA         
8:00AM      ††  Seweryn i Genowefa Luchowscy  – Syn z Rodziną 

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

                          Pietowski Family 

11:00AM    †   Janusz Klimaszewski (2 rocz. śm.) – Żona z Dziećmi 

11:00AM    Dziękczynna za 60 lat małżeństwa Edwardy i Witolda Kazimierczak, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,  

                    zdrowie i potrzebne łaski 
 

AUGUST /SIERPIEŃ 24, MONDAY – PONIEDZIAŁEK      ~Św. Bartłomieja, Apostoła~ 

7:00PM       Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Edwarda i Grażyny Kowalczyk, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,  

                    zdrowie i potrzebne łaski 
 

AUGUST /SIERPIEŃ 25, TUESDAY – WTOREK                 
8:00AM      Dziękczynna, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla  

                   Antoniego i Beaty Banka – Rodzina  

 

AUGUST /SIERPIEŃ 26, WEDNESDAY – ŚRODA     ~Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej~ 

7:00PM       ††   Justyna i Grzegorz Sarabacha – Rodzina Ryszkowskich  
 

AUGUST /SIERPIEŃ 27, THURSDAY – CZWARTEK     ~Św. Moniki~ 
8:00AM      ††    Igam, Józefa, Mirosława i Kazimiera  
 

AUGUST /SIERPIEŃ 28, FRIDAY – PIĄTEK                      ~Św. Augustyna~ 
7:00PM        † Irena Kołodziejczak –  Daniela Kołodziejczak   
 

AUGUST /SIERPIEŃ 29, SATURDAY – SOBOTA           ~Meczeństwo Św. Jana Chrzciciela~      
8:00AM       †  Krystyna Janicka –  Znajomi   

5:00PM        O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha św., zdrowie i potrzebne łaski dla  

                     Bożeny z okazji urodzin –  Rodzice 
 

 

AUGUST /SIERPIEŃ 30, SUNDAY – NIEDZIELA                    
8:00AM        †  Regina i Alfred Brudny  –   Córka z Rodziną                                    

9:30AM        For God’s blessing and good health for Adam and Dulce Puzio on their 5th wedding anniversary  – Parents  

11:00AM      ††  Maria i Augustyn Śmietana – Córka z Rodziną 

11:00AM      †  Mieczysław Adamcewicz – Żona i Dzieci 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 

LEKTORZY NA NIEDZIELĘ 30 SIERPNIA 

SUNDAY LECTORS FOR THE 30th OF AUGUST 
 

5:00PM         M. Zakrzewska 

8:00AM         D. Ziarno, L. Rzeźniczek 

9:30AM         H. Ciosk, M. Prazmowski, J. Rzeszut 
11:00AM       A. Gardzińska, D. Bagińska, M. Słomińska 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede Wszystkim 

Zdrowia i Obfitości Łask Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. Jadwigę 
 

 

 

 

REMONT SCHODÓW KOŚCIOŁA 

Prosimy mieć na uwadze, że jest w toku generalny 

remont schodów.  Na razie odnawiane są schody ze 

wschodniej strony kościoła, czyli te, które wiodą 

bezpośrednio do biura parafialnego.  Uprzejmie prosimy 

o kontakt z parafią zanim Państwo zdecydujecie się nas 

odwiedzić.  W ten sposób umożliwimy Wam dojście przez 

garaż. Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę. 

 

STAIRCASE REPAIR 

We are in the process of renovating our church staircase. 

The stairs that lead straight to our parish office are under 

construction first. Please contact the parish rectory prior 

to your visit, that way we will enable you to access 

through the garage. Thank you for your understanding 

and cooperation 

 



 

 

 

AUGUST /SIERPIEŃ 29, SATURDAY – SOBOTA                      ~Meczeństwo Św. Jana Chrzciciela~           
8:00AM       †  Krystyna Janicka –  Znajomi   

5:00PM        O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha św., zdrowie i potrzebne łaski dla Bożeny z okazji  

                     urodzin –  Rodzice 
 

 

AUGUST /SIERPIEŃ 30, SUNDAY – NIEDZIELA                    
8:00AM        †  Regina i Alfred Brudny  –   Córka z Rodziną                                    

9:30AM        For God’s blessing and good health for Adam and Dulce Puzio on their 5th wedding anniversary  – Parents  

11:00AM      ††  Maria i Augustyn Śmietana – Córka z Rodziną 

11:00AM      †  Mieczysław Adamcewicz – Żona i Dzieci 
 

AUGUST /SIERPIEŃ 31, MONDAY – PONIEDZIAŁEK           

7:00PM        Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anety i Krzysztowa z okazji  

                     rocznicy ślubu  
 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 1, TUESDAY – WTOREK      ~Bł. Bronisławy~  Rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
8:00AM        O pokój na świecie i za ofiary II wojny światowej 
 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 2, WEDNESDAY – ŚRODA      

7:00PM        Za Parafian 
                                   

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 3, THURSDAY – CZWARTEK   ~Św. Grzegorza Wielkiego~           

8:00AM        †  Edward Jaskot i Tadeusz Kaniewski – Rodzina  

 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 4, FIRST FRIDAY – PIERWSZY PIĄTEK                            

8:00AM       †† Władysław i Jadwiga Moskalewicz – Dzieci  

7:00PM        †† Józef, Jórek i Irena Ciesiński – Rodzina Ryszkowskich  
 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 5,  SATURDAY – SOBOTA               
8:00AM       Intencja Wolna 

5:00PM        O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha św., zdrowie i potrzebne łaski dla Bożeny z okazji  

                     urodzin –  Mąż i Dzieci 
 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 6,  SUNDAY –  NIEDZIELA         
8:00AM      ††  Antoni Orłowski i Stanisław Kitras  – Córka i Żona 

9:30AM      †    Barb Tait (3 anniv. of death) – Mother  

11:00AM    O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha św., zdrowie i potrzebne łaski dla Wnuków – Babcia  

12:30AM    ††  Józef i Jan Kruczek (rocz. śm.)  – Rodzina Kruczek  

12:30AM    †    Helgi Sobisz – Mąż z Rodziną  

 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

LEKTORZY NA NIEDZIELĘ 6 WRZEŚNIA 

SUNDAY LECTORS FOR THE 6th  OF SEPTEMBER 
 

5:00PM         E. Gajer 

8:00AM        T. Dzięgiel, H. Łakomy 

9:30AM        M. Fotheringham, H. Miklaszewski,  A. Tass, 
11:00AM      F. Sankiewicz, P. Majewski. M. Słomińska 

12:30PM      S. Mąka, A. Gardzińska, M. Świrski 
 

 

MSZE ŚWIĘTE NA TYGODNIU 
 

UWAGA:     W przyszłym tygodniu nasi Księża udadzą 

się na tegoroczne Rekolekcje Księży do Detroit.  Z tego 

względu nie będzie Mszy św. w naszym kościele w dniach 

od 7-11 września.  Dziękujemy za wyrozumiałość. 
 

ROCZNICA II WOJNY ŚWIATOWEJ 
1 września przypada 76 rocznica wybuchu II wojny światowej, 

która przyniosła potężne niszczycielskie żniwo. Nie zapomnijmy 

tego dnia o tych, którzy poświęcili swoje życie dla wolności naszej 

Ojczyzny. Wspomnijmy w naszych modlitwach bohaterów i ofiary 

wojen. „Drogie dzieci! Bez modlitwy nie ma pokoju. Dlatego 

mówię wam, drogie dzieci, módlcie się przed krzyżem o pokój.”                    
Orędzie z Medziugorje, 06. wrzesień 1984 

 

 

MSZE ŚW. W OKRESIE LETNIM 
 

UWAGA:  W okresie letnim, godziny Mszy Św. na tygodniu 
uległy zmianie.  Msza św. będzie odprawiana na przemian 
jednego dnia z rana, następnego wieczorem.    

MSZE ŚWIĘTE W SIERPNIU: DZIEŃ: 

Rano             8:00AM wtorek , czwartek i sobota 

Wieczorem  7:00PM poniedziałek, środa i piątek 

 

 

                      PROŚBA  DO  KOLEKTORÓW & L 
W okresie wakacji, niektórzy z kolektorów i lektorów zapewne 

udadzą się na upragniony letni wypoczynek. Zwracamy się z 

prośbą o wymienianie się terminami swoich dyżurów, aby nie 

zabrakło ludzi do czytania Słowa Bożego czy też do zbierania 

tacy.   Z góry dziękujemy za współpracę i wyrozumiałość. 

 



 

 

 

 

 

PIERWSZY PIĄTEK   

MIESIĄCA 
4 sierpnia, przypada Pierwszy Piątek 

Miesiąca. Msze św. w Pierwszy Piątek 

o 8:00AM & 7:00PM.  Zapraszamy na 

adorację Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie od godz. 6:00pm do 

6:55pm.  W tym czasie okazja do 

spowiedzi św.    
 

MODLITWA PRZED 
NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 

Klękam przed Tobą Panie, ukryty w białej Hostii, i uwielbiam 
Ciebie. Pomóż mi modlić się i myśleć tylko o Tobie. Pomóż mi 
trwać przed Tobą z otwartym sercem, słuchać Cię i usłyszeć to, co 
Ty chcesz mi powiedzieć. Klękam przed Tobą Panie, ukryty w 
Chlebie Życia, daleki dla moich oczu i Nieogarniony, a 
równocześnie tak bliski, i dziękuję Ci, że jesteś, że mogę w Tobie i 
przy Tobie odnajdywać światło i pokój, mogę uczyć się prawdy o 
Tobie i o sobie. Klękam przed Tobą Panie, który jesteś Drogą, 
Prawdą i Życiem i proszę Cię, bądź dla mnie dzisiaj Nauczycielem 
miłowania Ciebie, bądź dla mnie drogą do Ciebie, ucz mnie żyć w 
Tobie i z Tobą. Daj mi łaskę zrozumienia tego, co będę w Twojej 
obecności rozważać i udziel mi daru modlitwy tymi prawdami, 
które pozwolisz mi poznać i w moim sercu przyjąć. 
 

FIRST  FRIDAY OF  THE  MONTH 
On the occasion of the first Friday of the month, on the 4th of 

September, from 6:00 to 6:55PM we welcome everyone for 

communal prayers before Jesus in the Holy Sacrament. During 

this time there will be an opportunity for confessions; after the 

adoration, Holy Mass will follow. 
 

TOWARZYSTWO RÓŻAŃCOWE 
Bezpośrednio po ostatniej Mszy Św. Niedzielnej, 6 września, 

odmawiana jest modlitwa różańcowa, przy wystawionym 

Najświętszym Sakramencie, na którą Wszystkich parafian 

serdecznie zapraszamy! 
 

 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE  

Wrzesień 

Ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia 

się i pracy dla wszystkich ludzi młodych. 
Ewangelizacyjna: Aby katecheci byli w swoim 

życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą 

głoszą. 

 

NIECH ODPOCZYWA W POKOJU 
W ubiegłym tygodniu, Bóg powołał do wieczności:                          

śp. † Kazimierza Jana.  Zmarłego polecamy Bożemu 

Miłosierdziu, a rodzinie i znajomym pogrążonym w żałobie 

składamy wyrazy współczucia.  

Wieczne odpoczywanie racz Jemu dać Panie. 

MAY HE REST IN PEACE 
Recently, God called to eternity: † Kazimierz Jana. We offer our 

heartfelt condolences to His family, and to all those who have 

passed away we offer God’s mercy.  

Give them eternal rest O Lord! 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie 
W naszym kościele trwa rozpoczęta z 

końcem maja zbiórka funduszy na 

kampanie pod nazwą „Wspólnota 

Wiary”, do której przynależy 225 wspólnot parafialnych 

Archidiecezji Toronto.   Tak jak uprzednio wspominaliśmy, nasza 

Parafia uczestniczy w ostatniej z fali zbiórek funduszy na rzecz 

kampanii, wszczepionej w życie przez Card. Tomasza Collinsa.  

Kwota pieniężna wyznaczona nam do uzbierania wynosząca 

$270.000, została oszacowana na podstawie rocznych dochodów 

parafialnych z 2013 roku.  Proszę mieć na uwadze, że 

Archidiecezja ani Parafia nie zna niczyjej z Państwa 

sytuacji finansowej, a kwota sugerowana w listach, które 

zostały rozesłane przez kampanię jest tylko sugestią 

donacji a nie werdyktem ostatecznym. Są lata tłuste i są lata 

chude.  Wiadomo, że jednych parafian może na tą kwotę być stać 

innych nie.  „Pledge Form”- czyli „Zobowiązanie” się do 

wsparcia tej inicjatywy nie jest kontraktem na lata, w razie 

choroby czy też utraty pracy zawsze można zrezygnować z pomocy 

na rzecz kampanii bez żadnych konsekwencji.  Ofiara może być 

jednorazowa, czy też rozpisana na okres: roku, 2, 3, 4, 5 lat.  

Deklarację można składać miesięcznie, kwartalnie, 2 razy w roku 

czy też raz na rok.  Opcje kwot przedstawionych w tabelce są tylko 

przykładami donacji, a nie kwotami zobowiązującymi.  Czyli 

można np. zobowiązać się wspierać „wspólnotę wiary” przez 2 

lata, płacąc $20 na miesiąc, itp.  Innymi słowy, dajemy tyle na 

ile serce nam mówi,  a kieszeń pozwala. 
Nasze zaangażowanie w tę niecodzienną, kampanię, pomoże 

budować i umacniać nasze środowisko katolickie w naszym 

otoczeniu.  Kampania ma na celu dofinansowywanie 

duszpasterstwa młodzieżowego, akademickiego, a także pracy 

świeckich w ewangelizacji. Będzie dbała o to by głos katolicki był 

słyszalny w środowiskach publicznych. Będzie także pomagała w 

budowaniu nowych kościołów, a także w odrestaurowaniu starych 

zabytkowych kościołów, włącznie z Katedrą Św., Michała 

Archanioła w Toronto – zwaną również Matką Kościołów w GTA. 

Cała nasza diecezjalna katolicka rodzina, wspólnymi siłami 

wspiera tę jedyną w swoim rodzaju kampanię.   
 

Zebrane fundusze na rzecz kampanii pomogą również i 

naszej parafii.  Za każdy zebrany dolar, dostaniemy z powrotem 

25 centów.  Jeżeli udałoby nam zebrać kwotę $270, 000, nasza 

parafia dostałaby z powrotem $67,500.  Jeżeli udałoby się 

przekroczyć ten próg $270, 000 to z nadwyżki wróci do Parafii 

75%. 

Nie trzeba zresztą wiele mówić, każdy jest świadomy, że nasz 

kościół wymaga wielu remontów; ustaliliśmy priorytety i 

wspólnymi siłami zajmiemy się najważniejszymi pracami, takimi 

jak: 

 Modernizacja wejść kościelnych / remont schodów, by 

zapewnić parafianom i gościom bezpieczny dostęp do 

kościoła. 

 Naprawa fundamentów, by uchronić budynek kościoła 

przed niszczejącym wpływem przeciekającej wody. 

 Wymiana systemu grzewczego na nowoczesny, by służył 

nam na wiele przyszłych lat 
 

Z radością wkraczamy w kolejny ekscytujący etap rozwoju naszej 

parafii i archidiecezji. Pamiętając, ze wszyscy jesteśmy częścią 

jednej rodziny – braćmi i siostrami w Chrystusie!  Prosimy o 

rozważne wsparcie finansowe i modlitwę w intencji “Wspólnoty 

Wiary”.      Z góry Bóg zapłać. 

 

 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 

IN  OUR  COMMUNITY 
 



 

 

 

The Family of Faith campaign has generated excitement here at 

St. Hedwig’s Parish.  As the campaign moves into its final weeks 

here, please carefully consider the commitment you can make to 

this historic campaign, if you haven’t already made one.  A pledge, 

redeemed over a five year period, will enable our parish to do so 

much!  With the parish share, we plan to: 
 

 Repair our church foundation to prevent further water 

damage and eliminate leaking 

 Improve accessibility into our church building so that 

parishioners and visitors can enter our church for Mass 

and other events 

 Replace our outdated heating system with a new heating 

system which will last us far into the future 

 

Examples of daily/ monthly spending:  

Total 

Pledge 
Annually Monthly Daily 

My Sacrifice 

Equals: 

$24,000 $4,800 $400 $13.15 

Monthly—dinner, 

parking, theatre 

tickets for two 

$12,000 $2,400 $200 $6.58 

Monthly— two 

tickets to a 

professional 

sports event 

$6,000 $1,200 $100 $3.28 

Monthly— 

smartphone with 

data plan 

$3,000 $600 $50 $1.64 
Daily— small 

coffee 

$1,800 $360 $30 $1.00 
Daily— 

newspaper 

 

You set the terms on what your pledge will be, and how you would 

like to pay it.  Reminder notices can be sent directly to you.  

Pledges are non-binding…if your circumstances change in the 

future, you can adjust your pledge.  
 

While we would have liked to visit personally with every 

parishioner, we know that’s not practical.  So, over the next few 

weeks, parish volunteers will be conducting a phone-a-thon.  

When you get a call, please be respectful and consider carefully a 

sacrificial pledge to the Family of Faith campaign.  
 

On behalf of the parish, and all of the volunteers who have helped  

with the Family of Faith campaign, thank you for your prayers 

and support of this historic effort! 
 

“It’s impossible” said pride 
“It’s risky” said experience 
“It’s pointless” said reason 

“Give it a try” whispered the heart 
Stay in touch with the campaign at: 
www.ourFamilyofFaith.ca  
and follow on Twitter:  @family of faith  

 

26 SIERPNIA  ~ UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ  

26 sierpnia – będziemy 

przeżywali uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej – Pani 

Jasnogórskiej, której cudowny 

wizerunek czcimy od ponad 

sześciu wieków. Wszystkich 

serdecznie zapraszamy w tym 

dniu na Mszę św. o godz. 

7:00pm, w środę.  
Obraz Matki Boskiej 

Jasnogórskiej ma bogatą 

historię i jest otoczony legendą, która mówi, że dzieło 

namalował św. Łukasz Ewangelista na desce stołu służącego 

Najświętszej Rodzinie. Zostało one przewiezione z Jerozolimy 

do Konstantynopola, skąd dalej - na Ruś. Mocy obrazu miał 

doświadczyć zarządzający Rusią książę opolski Władysław - za 

jego przyczyną odniósł zwycięstwo nad wojskami litewskimi i 

tureckimi oblegającymi Bełz.  Według legendy, gdy zamierzano 

przewieźć obraz na Śląsk, konie nie chciały ruszyć. Wówczas 

książę Władysław złożył przysięgę, że wybuduje kościół i 

umieści w nim obraz oraz ufunduje klasztor, w którym osadzi 

zakonników Paulinów. Przysięgi dotrzymał... Taka historia 

obrazu zawarta jest w najstarszym rękopisie, którego odpis 

przechowywany jest w jasnogórskim archiwum. Gdy obraz 

pojawił się na Jasnej Górze, był już otoczony czcią i kultem, a 

także tradycją wielu cudów, które zdziałał. Klasztor jasnogórski 

stał się przede wszystkim maryjnym sanktuarium. Według Jana 

Długosza ten wizerunek Matki Boskiej już przed rokiem 1430 

był czczony nie tylko w Polsce, ale i w sąsiednich krajach.  

Warto tutaj przytoczyć także historię odstąpienia od oblężenia 

Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego przez żołnierzy 

Karola Gustawa. W 1717 r. dokonano koronacji cudownego 

obrazu koronami papieskimi.  

 

Bogarodzico Dziewico Bogiem Sławienna Maryjo! 
Królowo Świata i Polski Królowo. 

Panno Święta, Matko Boska Częstochowska! Oto do stóp 

Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam....... 

Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swojej dobroci. Czuję, żem 

nie godzien Twoich względów, żem w skutek grzechów 

moich bardzo się oddalił od Ciebie, proszę Cię przez Krew 

najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój Jezus Chrystus 

nie odtrącaj mnie od siebie. Bądź zawsze Matką moją o 

Maryjo Częstochowska.  Amen 

 

 
 

 

 ZAPISY  DO  SZKOŁY  SOBOTNIEJ  
Sobotnia Szkoła Polska im. św. Jadwigi ogłasza zapisy 

uczniów na nowy rok szkolny 2015/2016, które odbędą się 

w sobotę, 12 września, od godz. 9:30 do 12:00 w                 

St. Hedwig’s Catholic School. Serdecznie zapraszamy 

uczniów od grupy przedszkolnej (4 lata) do kl.8.  
   

 

Parish Goal 

Kwota 

Wyznaczona 

Naszej Parafii 

Parish Share 

Kwota do 

Dyspozycji 

Naszej 

Parafii 

Current Total 

Obecnie 

zebrane 

 

25% z $65,560 

Zostające w 

Parafii 

$ 270,000 $ 67,500 $65,560 $16,390 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

http://www.ourfamilyoffaith.ca/


 
 

 

 

 

INFORMACJE O STYPENDIACH: 

AVAILABLE SCHOLARSHIPS 2014/15: 
 

1. The W. Reymont Foundation Scholarship – 

 Fundacja Władysława Reymonta 

http://www.reymontfoundation.com/scholarships.htm 

2. Canadian Polish Millenium Fund -- Fundusz Wieczysty Millenium 

Polski Chrześcijańskiej    www.millenniumfund.ca 

3. Adam Mickiewicz Foundation of Canada 

 http://www.kpktoronto.org/files/FAMPODANIE_PODSTAWOWE.pdf 

www.kpk-toronto.org 

4. Polish Heritage Foundation of Canada 

http://www.polishheritagefoundation.org/phf/ 

For Canadian Students: 

www.scholarshipscanada.com  

http://www.studentawards.com  

http://www.electronicinfo.ca/en/page.php?id=21&j=1&flash=1 
 

 

             
 

Renovation Fund     ~ Bóg Zapłać / God Bless You~ 
 

Wpłynęło/ Collected                                                       $2,000.00 

Obecnie na koncie/ present balance                              $50,244.62 
 

 

 
 

Kolekta z niedzieli 
/ Sunday offering 

August / Sierpień 9 August/ Sierpień 16 

#kopert/ envelopes 264 258 

Ofiary/ collections 2,698.00 2,899.00 
Ofiary bez kopert /loose $ 96 254.00 

Flowers - 10.00 
Scarborough 

Missions 
- 1,016.00 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

For all your landscaping needs such as: 
    - Lawn care, cutting and sod 

     - Aeration and dethatching 

     - Tree and shrub trimming 

     - Rolling and rototilling 

     - Brick and interlock repair          *Free quotes available* 

     - Snow removal 

Contact - Jon Kurianowicz (289) 927-4763        jonkurianowicz@gmail.com 
 

 
 

Miejsce na Twoją Reklamę 

http://www.reymontfoundation.com/scholarships.htm
http://www.millenniumfund.ca/
http://www.polishheritagefoundation.org/phf/
http://www.electronicinfo.ca/en/page.php?id=21&j=1&flash=1
mailto:289-688%20-0334
mailto:kbaker@ndlc.ca


 

RENATA LEONOWICZ . 
SALES REPRESENTATIVE 

21 Drew St. Oshawa, On.   L1H 4Z7 

Dom: 905 – 720 – 2331 

Praca:  905 – 728 – 1600 
RLEONOWICZ@TREBNET.COMWWW.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, 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 

 

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   

Adwokat – Obrońca-  Notariusz 
 

Tel: 905-571-3214  

Fax: 905-571-3832 

Email: tedreczulski@gmail.com 

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

 
 

 

Christopher’s  Delicatessen 

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
mailto:RLEONOWICZ@TREBNET.COM
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 

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: 

Osóbprywatnych, 

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 rosyjskim           Adwokaci  // Notariusze 

Biuro w Toronto i w Whitby            500-4580 Dufferin  St., Toronto 

Bezpłatna konsultacja            Tel: 416.500.1937 

              Fax:416.628.3801  
 

 

 Prawo Karne  Prawo Spadkowe 

 Prawo Rodzinne  Notariusze 

 

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: 
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


 


