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MSZE  ŚWIĘTE DNIA PAŃSKIEGO /  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 

Wrzesień / September 7:00P.M. – Polish 

 

BIURO  PARAFIALNE  –  OFFICE  HOURS 

Poniedziałek – Czwartek    //     Monday – Thursday 

9:00A.M. – 3:00 P.M. 

Wieczorem: Poniedziałek, Środa // Sobota – w sprawach 

pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym 

Monday & Wednesday Evenings & Saturday  

– by appointment only 

Piątek – Friday     Office closed. 

 

SAKRAMENT CHRZTU 
Chrzest dziecka prosimy zgłosić miesiąc wcześniej. Rodziców i 

rodziców chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przed 

chrztem. Rodzice powinni być członkami wspólnoty parafialnej. 

BAPTISM 

Please contact Parish Office at least one month before the 

planned date of baptism. 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA 

Pary narzeczeńskie proszone są o skontaktowanie się z księdzem 

rok przed planowaną datą ślubu. Obowiązkowe jest uczestnictwo 

w kursach przedmałżeńskich. 

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  POJEDNANIA 

Do Sakramentu Pojednania – Spowiedzi św. – można przystąpić 

w sobotę od godz. 4:30pm.– 4:55pm., oraz przed każdą Mszą św.  

RECONCILIATION 

The Sacrament of Penance (Confession) is offered on Saturday 

from 4:30P.M. – 4:55P.M. and before each Mass.  

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. 

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  PROWADZĄ 

KSIĘŻA  CHRYSTUSOWCY 

Rev. Klemens Dąbrowski, SChr. Pastor 

Rev. Robert Będziński, SChr. Assistant 
 
 

BIURO PARAFIALNE / PARISH OFFICE 

Sekretarki/  Secretary:   Anna Luchowska & Mila Prazmowska 
ZGŁOSZENIA DO BIULETYNU PRZYJMUJEMY DO CZWARTKU  

Bulletin Deadline:  Mid-day of Thursday 

Groundskeeper: Władysław Kołodziej      289-675-5248 
 

WYNAJEM SALI PARAFIALNEJ/ HALL RENTAL 

Lila Gratkowska              905-571-5239 

Maryla Nieradka              905-576-6258 
 

KOMITET PARAFIALNY/ PARISH COUNCIL 

Przewodniczący Rady Parafialnej/ Parish Council President 

Józef Puzio                       905-571-2359 

Przewodnicząca Rady Finansowej/ Finance Committee Rep.  

Maria Górska                   905-435-0771 
 

GRUPY PARAFIALNE / PARISH BROUPS 

Prezeska Żywego Różańca / Rosary Society 

Grażyna Zakrzewska       905-434-6362 

Panie Świętej Jadwigi/ St. Hedwig Ladies 

Elżbieta Szczepańska      905-576-6726 

Organista / Organist  

Eddie Kołodziejczak       905-576-6758 

Koordynator Lekcji Religii/ Religion Education Coordinator 

Julita Michalska – Szymczak   905-718-6977 

Dyrektor Szkoły Św. Jadwigi / Polish St. Hedwig’s School  

Stanisława Michalska               905-434-1813 

Rycerze Kolumba / Knights of Columbus 

Henry Reczulski                       905-728-2532 

Zespół Pieśni & Tańca “Tatry”  

Dorota Sanchez                        905-718-6062 

Arleta Doroszuk                       905-914-6578 

Harcerstwo 

Anna Knutel                             289-385-0230 

Szkoła Średnia Języka & Kultury Polskiej im. C. K. Norwida 

Ewa Kasperska    (wtorek)           905-571-2703 

Jagoda Krynicka  (wtorek)          905-432-3947 

Krystyna Świrska (czwartek)      905-434-1706 

 

 

 

 

 

 

411 Olive Avenue 

Oshawa, Ontario L1H 2P9 

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

 

Święta Jadwigo, wierna uczennico Ukrzyżowanego, Matko miłosierdzia, módl się za nami,  
Aby Twój duch żył nadal w sercach naszych. 

 

 

http://www.sthedwigsparish.ca/
mailto:swjadwigaoshawa@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 19, SATURDAY – SOBOTA 

5:00PM        †  Ryszard Kilian (9 rocz. śm.) – Żona z Rodziną 

 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 20, SUNDAY –  NIEDZIELA 
8:00AM      †  Jolanta Sitarz – Rodzina 

9:30AM      †  David – John Roy (6 anniv. of death) – Wife with family 

11:00AM    ††  Za zmarłych z Rodzin: Piętowski, Połeć, Walasek, Boduch i Wieczorek – Rodzina Piętowskich 

11:00AM    Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Mirosławy i  

                   Włodzimierza z okazji 35 rocz. ślubu  

12:30AM    †   Henryk Puchała (4 rocz. śm.)  – Żona z Dziećmi 
 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 21, MONDAY – PONIEDZIAŁEK        Św. Mateusza 

7:00PM      ††  Kazimiera i Tadeusz Gądek (rocz. śm.) – Syn z Rodziną 
 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 22, TUESDAY – WTOREK      
7:00PM      †  Bolesław Krajewski – M. & K. Iwanczyk 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 23, WEDNESDAY – ŚRODA                 Św. Ojca Pio 

7:00PM      †  Jadwiga Oleś – Mąż i Dzieci 

7:00PM      †  Paulina Szołtysiak zm. w Polsce – Kuzynka z Rodziną 
        

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 24, THURSDAY – CZWARTEK    

7:00PM      †  Józef Fraś – A. & E. Gardzińscy 
 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 25, FRIDAY – PIĄTEK        Bł. Władysława z Gielniowa 

7:00PM      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla  

                   Córki – Mama 

7:00PM      ††  Józef, Jan, Janina, Władysław i Hanna Bakon – Córka i Siostra z Rodziną 
 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ 26, SATURDAY – SOBOTA      Needs of Canadian Church Collection 
8:00AM       Z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Wiktorii w dniu urodzin 

5:00PM        Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Józefa i Heleny Puzio  

                     z okazji 33 rocz. ślubu – Dzieci  
 

 

SEPTEMBER /WRZESIEŃ27, SUNDAY– NIEDZIELA        Needs of Canadian Church Collection 

8:00AM        †  Kazimiera Czajowska (4 rocz. śm.) – Rodzina Czajowski 

9:30AM        ††  John & Mary Banbula – Daughter with Family                                    

11:00AM      †  Krzysztof Koźlakowski – Syn z Rodziną 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INTENCJE  MSZALNE  -  MASS  INTENTIONS 

 

 
Wszystkim Solenizantom 

i Jubilatom Tygodnia 

Składamy Najserdeczniejsze 

Życzenia – Przede Wszystkim 

Zdrowia i Obfitości Łask 

Bożych, 

Wypraszanych Przez Patronkę 

Naszej Parafii, Św. Jadwigę 
 

 

 

LEKTORZY NA NIEDZIELĘ 27 WRZEŚNIA 

SUNDAY LECTORS FOR THE27th of  SEPTEMBER 
 

5:00PM         M. Zakrzewska 

8:00AM         H. Łakomy, T. Dzięgiel 

9:30AM         H. Miklaszewski, A. Tass, M. Fotheringham 
11:00AM       M. Janota, J. Szymczak, M. Słomińska 

12:30AM       A. Gardzińska, M. Świrski, D. Bagińska 
 

 

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

PODZIĘKOWANIA 

Serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc przy 

Parafii kierujemy do Państwa: Heleny i Jana Ciosk, 

Bolesława Drańskiego, Zbigniewa Kruczka, Józefa Mąka, 

Józefa Puzio, Jana Rzeszut, Artura Szymczak,  

Barbary Giedroć oraz Elżbiety Piaseckiej 

Bóg zapłąć za Wasz czas i trud!! 

 

 
 

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. 



 

Niedzielne rozważanie/  Sunday Meditation  – Mark/ Marka 9: 30-37 
 

Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go męce, oni spierają się, który z nich jest ważniejszy. Pycha 

czyni z człowieka istotę bardzo słabą, egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Jezus 

uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. Aby otrzymać tę „mądrość 

zstępującą z góry”, trzeba trwać na modlitwie i stać się jak dziecko.  

 

Postawa dziecięctwa Bożego charakteryzuje się pragnieniem i umiejętnością budowania więzi – tworzenia 

wspólnoty. Dotyczy to relacji z człowiekiem, ale nade wszystko relacji z Bogiem.  

 

„Dziecięctwo nie kojarzy się z wiekiem. Można mieć lat pięćdziesiąt i osiemdziesiąt – i stale być dzieckiem. (…) 

Prawdziwe dziecko to ktoś, kto niezależnie od wieku jest świeży, niezmanierowany, niewykrzywiony przez życie. 

Zachował świeżość spojrzenia dziecka, które nie nauczyło się kłamać, wciąż wierzy w dobro i miłość” (J. 

Twardowski, Budzić nadzieję, W-wa 2005, s. 68). 

 

Z ufnością dziecka prośmy słowami modlitwy św. Edyty Stein: „Bez zastrzeżeń i bez trosk, składam mój dzień w Twoją dłoń. Bądź moim 

Dzisiaj, bądź moim wiernym Jutrem, bądź moim Wczoraj, które przebyłam. Nie pytaj mnie o drogi, me tęsknoty, jam jest kamieniem w 

mozaice Twej. Ty złożysz mnie po prawej stronie, ja wtulę się w Twe dłonie”.                                                                        ks. Leszek Smoliński 

 

“Whoever wants to become my follower, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save their life 

will lose it, and whoever loses their life for my sake, and for the sake of the Gospel, will save it.” 

What does it mean to deny oneself, the first of the two things Jesus says we must do? Is he talking about fasting? Not buying the latest TV or 

computer? Giving up candy for Lent? No, he is talking about putting trust in God rather than oneself. Jesus models this in the agony in the 

garden when he says: Not my will, but yours be done.” Basically, it is submitting our will to God’s will. When someone makes us angry, we 

don’t lash out, but we turn the other cheek, that is, we humbly submit to the censure. It doesn’t mean that we are punching bags. We can still 

stand up for ourselves, but we do it with humility and with the understanding that God or someone else could be right. 

The second is the action that we must take when we have submitted ourselves to God. We must take up our cross. This is a scary concept. 

Crucifixion was a terrible ordeal and perhaps Matthew uses this image after the fact of Jesus’ crucifixion to remind us of that. It means that 

we need to die to our selfish ways, to our sins, to our pride, to think of the other and the other’s needs first. Notice that  the image is not of 

dying on the cross, but of carrying the cross – think of the weight of it, the purpose of it, and the shame of it. We bear all this with a happy 

heart because we know that there is resurrection after the cross.  

We follow Jesus because we see something better, and we give up ourselves in order to get to that something better. And that is the Good 

News that we are begged to follow!                                                                                                                                           Bishop Ron Stephens  

 
 

 
 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ   DO   PARAFII 
Przynależność  do parafii jest dobrowolna, ale też 

jest wyznaniem osobistej wiary i poczuciem 

przynależności do Kościoła.   Należą do niej ci, 

którzy spełniają następujące warunki: 

  *    regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez  udział we  

        Mszy świętej  

  *    wspomagają wspólnotę parafialną swoja ofiarą  i  

        poświęcają dla niej swój czas i talent 

  *    zapisali siebie i swoja rodzinę na liście parafian 

  *   parafian, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub numer 

telefonu,  prosimy o zgłoszenie tej zmiany. (Wiele adresów i 

#telefonów jest nieaktualnych) 

Na stoliku przy wejściu do kościoła są wyłożone kartki z 

zapisem do parafii i ze zmianą adresu.  Po wypełnieniu można 

wrzucić na tacę.  Dziękujemy. 

 
 

MEMBERSHIPS   PARISH 
Belonging to the parish is voluntary, but it is a profession of 

personal faith and a sense of belonging to the Church. The group 

includes those who meet the following conditions: 

*       Regularly participate in religious life through participation  

         in  the Mass. 

 

 

*       Assist the parish with their contributions and sacrifice their   

         time and talents for the good of the parish. 

*  Register themselves and their family to the parish. 

 

*   Parishioners who have recently changed their place of 

residence or telephone number(s), are asked to report this. Many 

of the addresses and phone numbers are outdated, so please 

request for a change. 

On the table at the entrance to the church are record sheets of 

the parish for those wishing to register and change of address 

forms for those who require them.  

 

FAMILY OF FAITH 

Pragniemy serdecznie podziękować 

za wszystkie offiary i zobowiązania 

pieniężne, złożone na  rzecz 

Kampanii „Family of Faith”  

Niebawem podamy sumę zebraną przez nasz kościół na ten 

cel.  Serdeczne Bóg zapłać. 

 

A WARM THANK YOU 

We would like to warmly thank everyone for all financial 

contributions made to the “Family of Faith Campaign”. After 

verification of pledges will be completed, we will present the 

Parish totals.  God Bless!     

 

 

 

 

 

 

25 NIEDZIELA ZWYKŁA/ 

25th SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

 

 

W   NASZEJ   WSPÓLNOCIE/ 

IN  OUR  COMMUNITY 
 



 
 

SAKRAMENT   MAŁŻEŃSTWA/ 

THE SACRAMENT OF MARRIAGE  
The sacramental union of marriage has been taken by: 

W ubiegłych tygodniach w Sakramentalny związek małżeński  

wstąpili: 

Maria Malec & Michael Crystal 
Sylwia Ustupska & Bruno Di Leo 

May Christ strengthen their mutual love with his blessings. 

Niech Chrystus umacnia ich wzajemną miłość swoim 

błogosławieństwem. 

 

NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU 
W ubiegłych tygodniach, Bóg powołał do wieczności:       

śp. † Józef Fraś, Piotr Grudziński i Jadwiga Adamcewicz. 

Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu, a rodzinie i 

znajomym pogrążonym w żałobie składamy wyrazy 

współczucia.  

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. 

 

MAY THEY REST IN PEACE 
In the near past, God called to eternity: † Jozef Fras, Piotr 

Grudzinski i Jadwiga Adamcewicz. We offer our heartfelt 

condolences to their families, and to all those who have passed 

away we offer God’s mercy.  Give them eternal rest O Lord! 

 

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

pierwsze powakacyjne zebranie Towarzystwa Różańca Św.; które 

będzie miało miejsce 27 września po ostatniej Mszy św. przy 

kawie i cieście. Prosimy o liczne przybycie. 
 

REKCJE RELIGII 
Nowy Rok Katechetyczny rozpocznie się 26 września b.r. w 

szkole Św. Jadwigi, bezpośrednio po lekcjach, czyli:  12:15pm.- 

1:00pm.  Wszystkie Dzieci, które jeszcze nie zapisały się, a 

chciałyby poszerzać swoją wiedzę o Bogu i Kościele w języku 

polskim, proszone są o wypisanie karty rejestracyjnej i oddanie je 

naszym księżom lub katechetkom.  Zapraszamy. 
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

PARAFIALNEJ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI  

W OSHAWIE Z DNIA 12 WRZEŚNIA, 2015 
Zebranie Zapoznawczo - Organizacyjne. 

Powitanie członków Rady Parafialnej przez ks. Proboszcza 

Klemensa Dąbrowskiego 

Następnie  

 Wspólna modlitwa 

 Sprawdzenie obecności 
 

Obecni:      Ks. Proboszcz Klemens Dąbrowski 

Ks. Robert Będziński 

Józef Puzio , Helena & Jan Ciosk, Stenia i Stefan Michalscy, 

Artur Szymczak, John Rzeszut, Aneta & Krzysztof Kobylińscy, 

Grażyna & Józef Zakrzewscy, Zbigniew Kruczek, Edward 

Kowalczyk, Elżbieta Szczepańska, Michał Koźlakowski, Arleta 

Doroszuk, Marcin Tomczak, Dariusz Kulczyński  i Anna 

Luchowska 
 

 

Główne tematy posiedzenia: 

1. Omawiano dotychczasowe naprawy, tj.: schody boczne i 

schody główne.  Oszacowano, że generalna naprawa 

schodów głównych może być kosztowna, padł pomysł 

tak zwanego „lekkiego naprawienia” na czas obecny.   

2. Zamieszczenie nowej tablicy informacyjnej przed 

kościołem. Nowa gablota już zakupiona, teraz trzeba  

 

              zaprojektować murek z cegły.  Jeżeli ktoś ma jakiś  

              pomysł prosimy o zgłoszenie do biura parafialnego. 

3. Koleinie omówiono duży projekt odwodnienia i izolacji 

fundamentów kościoła.  

 Rynny są w trakcie naprawy 

 Praca nad spadem wody (chodnik wyłożony kostkami,   

zamienić na większe płyty cementowe z rynienkami, aby 

woda była odprowadzana) /  Problemy strukturalne 

budynku. 

 Idea, ks. Proboszcza, zbudowanie zadaszenia od strony 

plebanii, aby woda odchodziła dalej od ściany. 

 Podajemy do wiadomości, że Pan Mąka na dzień 

dzisiejszy naprawił 10 dziur w dachu plebanii i obecnie 

jest już sucho.  
 

4. Poruszono także temat przeniesienia Lekcji Religii z 

powrotem do Szkoły Św. Jadwigi, ze względu na 

warunki tam panujące i bezpieczeństwo dzieci.  

5. Panie Św. Jadwigi, ze względu na sędziwe lata i 

niedopisujące zdrowie, nie są w stanie przygotować 

tegorocznego Bazaru.  Były i są ważną częścią istnienia 

parafii, zawsze wspierały nas finansowo. Trzeba się 

zastanowić, co dalej? 

6. Sprawa kawiarenki.  Zdecydowano, że jest pozytywnym 

aspektem spotkań w Parafii. Jej istnienie będzie zależało 

od grup działających przy kościele.  Kawiarenka wznowi 

swoją powakacyjną działalność po ukończeniu 

wszystkich remontów schodów wiodących do Sali 

Parafialnej.   

7. Omówiono również sprawę zmiany kluczy kościoła.  

Wymogi Archidiecezji i ubezpieczenie sugerują, aby 

wszystkie organizacje oraz osoby prywatne obecnie 

posiadające klucze do budynku parafii zgłosiły to do 

biura parafialnego. 

8. W okresie Dziękczynienia, od 12 do 14 października, 

odwiedzą nas dostojni goście: Ks. Generał i Prowincjał 

Zgromadzenia Księży Chrystusowców.  Planowane jest 

zebranie Rady Parafialnej 13 października. 

9. W 2016 roku w lutym przybędzie do nas Obraz 

Najświętszej Matki Boskiej Częstochowskiej 

poświęcony z okazji zbliżającej się 1050 rocznicy 

przyjęcia chrztu św. przez Polskę.  Będzie okazja do 

złożenia wszystkich bolączek i trosk Parafii u stóp naszej 

Matki. 

 

MINUTES FROM ST, HEDWIG’S PARISH COUNCIL 

MEETING TAKEN ON 17TH OF JANUARY 2015 

Rev. Klemens Dąbrowski welcomed everyone and started the 

meeting with a prayer and an attendance check. 

Present:   Rev. Klemens Dąbrowski (Pastor) & Rev. Robert 

Będziński, Józef Puzio, Helena & Jan Ciosk, Stenia i Stefan 

Michalski, Artur Szymczak, John Rzeszut, Aneta & Krzysztof 

Kobyliński, Grażyna & Józef Zakrzewski, Zbigniew Kruczek, 

Edward Kowalczyk, Elżbieta Szczepańska, Michał Koźlakowski, 

Arleta Doroszuk, Marcin Tomczak, Dariusz Kulczyński & Anna 

Luchowska 
 

Main topics of the meeting: 

1. Renovations of staircase leading to the parish office and 

side of the church. Discussions for renovations of the 

main staircase. It is estimated that the general repairs of 

the main stairs will be expensive, for the time being, the 

main staircase project will fall under the idea of so-called 

"temporary light fixes."   

 



 

2. Installation of new information board at the front of the 

church, since the old one was destroyed during a car 

crash.  The new cabinet has already been purchased, now 

we need to design a brick work surrounding it, preferably 

with the retaining wall.  If anyone has any ideas please 

submit them to the parish office. 

3. Drainage of the church was another major point of    

discussion.  .                 

•  The gutters are under repair.                     .    

•    Replacing the brick pathways with bigger cement blocks     

     & cement  rain gutters for the water to be drained away  

     from the building. ................................................... 

•    Rev. Klemens suggested building a small roof over the  

     grounds that get oversaturated with rain or snow falls. 

•   We announce that Mr. Maka was able to fixed so far 10  

     holes in the roof over the rectory and priest living quarters. 

4. We also debated moving religious education back to  

St. Hedwig School.   

5.   As all of us are aware, St. Hedwig Ladies, who for  

decades organized parish Bazaar and other events, are unable 

to continue their tradition due to their health issues and age. 

We need some younger ladies to take over or come up with a 

different solution. 

7. “Kawiarenka” was voted to be a positive meeting place for 

all parishioners.  Its existence depends mostly on our parish 

groups. Coffee Room will be resurrected after the completion 

of all staircase repairs leading to the Parish Hall.  Thank you 

for your understanding.                        .   

8. Replacement of keys of the Church and Hall were also 

mentioned.  For the time being the Archdiocese and insurance 

are asking us to keep a “key log” on hand, which means we 

need to have a list of names of people who have any parish 

keys in their possession……………………………………   

9. During the time of Thanksgiving, 12-14 of October, we 

will have two very important guests visiting our Parish: the 

General and Provincial of the Congregation of Christ. It is 

planned to have a Parish Council meetings during that time to 

meet those stately guests. 

10. In February of 2016, the copy of the Picture of the Blessed 

Virgin Mary of Czestochowa will arrive to our Parish.  It will 

be an opportunity to submit all the hurt and concerns of the 

Parish at the feet of our Mother. 

The meeting finished with a short prayer. 
 

 

 

POLSKI FESTIWAL NA RONCESVILLES 
Grupa taneczna „Tatry” zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia 

udziału w tegorocznym Polskim Festiwalu na Roncesvilles, który 

odbędzie się 20 Września.  W związku z tym zamówiony jest 

autobus na godzinę: 10: 00 am. (powrót około godziny 8:00PM.) 

Koszt przejazdu $10.00.  Po więcej informacji prosimy dzwonić 

do Arlety 905-914-6578. 
 

ZAPISY DO SZKOŁY ŚREDNIEJ JĘZYKA & 

KULTURY POLSKIEJ 
Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im. C. K. Norwida w 

Oshawie, informuje, że rejestracja do szkoły odbywa się drogą 

internetową. Wszelkich informacji należy szukać na stronie: 

www.dce.ca  (International Languages→Credit Programs for 

Adults & Secondary School Students— Registration 

Instructions). Rejestracji można też dokonać telefonicznie: 905-

436-3211 lub osobiście w biurze Durham Continuing Education  

 

przy 120 Centre Street S., Oshawa, od poniedziałku do piątku w 

godzinach: 8:30 rano do 3:30 po południu. 

Prosimy serdecznie o jak najszybsze dokonywanie rejestracji. 

Lekcje odbywać się będą raz w tygodniu w E.A. Lovell przy 120 

Centre Street S. w godz. 6:00 – 9:15 wieczorem. Pierwsze zajęcia 

6 października.  Po dodatkowe informacje proszę dzwonić: 

Ewa Kasperska 905-571-2703 lub Jagoda Krynicka 905-432-3947 
 

ZAPISY DO SZKOŁY ŚREDNIEJ JĘZYKA & 

KULTURY POLSKIEJ -- KLASA CZWARTKOWA 
Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im. C. K. Norwida w 

Oshawie - Klasa Czwartkowa, informuje, że rejestracja do szkoły 

już się rozpoczęła. Można jej dokonywać drogą internetową 

www.dce.ca;  telefonicznie: 905-436-3211  lub osobiście: 120 

Centre Street S., Oshawa. Biuro DCE czynne jest w  

godzinach: 8:30-15:30 (3:30pm) od poniedziałku do piątku. 

Zapraszam do rejestrowania się na ten jakże ciekawy kurs języka 

polskiego. Pierwsze lekcje w szkole: rozpoczynają  się 8 

października - czwartek, o godzinie 18:00 ( 6:00pm) - 21:15 ( 

9:15), grupa zaawansowana, średnio zaawansowana, młodzież 

potrzebująca kredytu i dorośli. Lekcje odbywają się  w E.A. 

Lovell przy 120 Centre Sreet S. Pierwsze 

pietro. ZAPRASZAMY!!! Krystyna Świrska, nauczyciel 

i koordynator klasy czwartkowej, numer telefonu: 905-434 1706. 
  

                    NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO………                    
Dear Prospective Student of the Polish Language, 

I would like to share with you some thoughts about learning 

Polish. And not only Polish but also English, and indeed, any 

language. It is  not easy to learn a new language and speak it with 

ease. For those of us for whom Polish is the mother tongue, 

English can be a challenge. As  ex-pats who adopted the country 

of the maple leaf as their home, we use English  in our daily lives. 

But we must not forget Polish, the language which is 

 the key to our past and which binds us to our ancestors. To speak 

two or more languages is truly a treasure, the benefits of which 

manifest themselves every day. I have been fortunate to teach the 

Polish language to Anglo-Canadians at the basic and advanced 

levels. Even though I have been doing this for many years, I 

always learn something new. By teaching, I am also learning, and 

I remain open to new experiences and new perspectives. I would 

like to share some of these experiences with you. I invite you enrol 

in the class to begin or continue the journey of learning this 

beautiful and rich language. It is another new school year and I am 

inviting everyone to polish school. Please come and discover for 

yourself the language and culture of the Polish people. 

For more information please visit my website 

at www.KrystynaSwirski.ca 

 

INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS 

 

MATKA BOŻA Z GUADALUPE CZEKA W 

SWOIM DOMU NA KAŻDEGO Z NAS!!! 

PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE ORAZ 

DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZABYTKÓW MEXICO CITY, 

PUEBLI I TAXCO w dniach 17-22 października 2015 pod 

duchowym przewodnictwem Ks. Stanisława Kuczaika.  

W czasie tej pielgrzymki odwiedzimy Sanktuarium trzykrotnie, 

każdy znajdzie czas na prywatną modlitwę i medytację.  
 

Koszt:    $ 1498.00     

Plus podatki Lotniskowe:   $250.00 ( Podatki mogą ulec zmianie). 

Obecnie jest to drugie, po Watykanie, najbardziej odwiedzane miejsce 

kultu religijnego na świecie. 
 

Inf. Polimex Travel   

 905 238-6683 prosić Mire 

lub 416 439-7132  prosić Krzysztofa 
 

http://www.dce.ca/
tel:905-436-3211
tel:905-436-3211
tel:905-571-2703
tel:905-432-3947
http://www.dce.ca/
http://www.krystynaswirski.ca/
tel:905%20238-6683
tel:416%20439-7132


 
 

 

STAŁE SPOTKANIA 
 

 
KATECHEZY DLA DZIECI 

 

 

Godziny zajęć: 

 

Katechezy mają miejsce w Polskiej 

Szkole św. Jadwigi w każdą sobotę  

 

sobota 
 

12:55pm 
Klasy: O, 1, 2, 3&4, 5&6, 7&8 

Schola Sobota 8:30am 
 

CHÓR PARAFIALNY 
 

wtorek 6:30pm-8:15pm 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

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

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

TATRY 
 

DATY PRÓB: 
 

 

GODZINY: 
 

GRUPY WIEKOWE: 
 
 

 

WTOREK 
6:30 – 8:00pm Grupa 3   (7 – 9 lat) 

 

 

SOBOTA 
 

 

10:00 – 12:00pm Grupa 5  (po 15 roku życia) 

1:00 – 2:30pm Grupy1 &2   (3 – 7 lat) 

1:00 – 3:00pm Grupa 4   (10 – 14 lat) 

 

 
 
 

 
 

Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio 
 

O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz 
ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać 
przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za 
przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który 
wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla 
ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i 
łaski...  
       Dla większej chwały Twojej racz go wsławić chwałą 
świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego 
Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  
"Chwała Ojcu..." - 3 razy. 

 
 

 

Renovation Fund~ BógZapłać / God Bless You~ 
 

Wpłynęło/ Collected                                                     $2,225.00 
 
 

 

Kolekta z niedzieli 
/ Sunday offering 

wrzesień/  
September 6 

wrzesień/  
September 13 

#kopert/ envelopes 245 285 

Ofiary/ collections 2,812.00 2,930.05 
Ofiary bez kopert /loose $ 65.00 13300 

Flowers - - 
Scarborough 

Missions 
20.00 - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSE  W  NASZEJ PARAFII 

 

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: 905-419-1150Cell: 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) 927-4763jonkurianowicz@gmail.com 
 

 
 

Miejsce na Twoją Reklamę 

mailto:289-688%20-0334
mailto:kbaker@ndlc.ca


 

RENATA LEONOWICZ . 
SALESREPRESENTATIVE 

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 
 

 

 

ACTIVE  MOVING  

SYSTEM 
 

 

 

 

PRZEPROWADZKI 
 
 

* HOUSES * 

APARTMENTS * 

* OFFICES * PIANOS *  

STORAGE, PACKING  

& BOXES AVAILABLE 
 

FREE ESTIMATES 

 
 

 

905 – 436 – 7795 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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 

 

  
 

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: 

Osób prywatnych, 

self-employed i businessów 

 (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  Niedziela12-5 

 

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 M1X1B2TEL:   

416.831.6741FAX:  

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


 


