
KRONIKA OSHAWA 2019 

2019 - STYCZEŃ 

6.I (niedz) – 400 nowych śpiewników 

zakupionych dla kościoła. 

 
8.I (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

 
13.I (niedz) – Obiad Opłatkowy. 

 
Obecnych było ponad 180 osób 

 
Rodzinne spotkanie. 

 

 
15.I (śr) – Opłatek chóru na plebanii. 

 

 
Wspólny śpiew kolęd. 



 
19.I (sob) – spotkanie Polonii z konsulem 

Andrzejem Szydło w kościele, omawiane 

są sprawy legitymacji szkolnych dla dzieci. 

 
Wieczorem jestem obecny w Klubie 

Sikorskiego na zabawie Tatr. 

 
21-25.I – z ks. Stanisławem Rakiejem, 

który przybył z Pompano Beach udajemy 

się na północ na krótki odpoczynek. 

 

 
24.I (czw) – msza szkolna ang. Szkoły, 

którą celebrował ks. Adam Bobola. 

LUTY 

2.II (sob) – robocze spotkanie z rodzicami 

dzieci I komunii św. w szkole. 

5.II – Zapłaciliśmy za pracę wymiany Fire 

w Sali parafialnej i prace wykończenia 

elektryki w kościele koszt $3,361.11 * 

Kolejne spotkanie KPK w Betanii. 

10.II (niedz) – podczas Mszy o godz. 11 

obecne poczty sztandarowe to 79 rocznica 

wywózki na Sybir naszych rodaków. Po 

Mszy św. w Sali parafialnej podczas 

Akademii młodzież szkolna i harcerska 

przypomniała tamte wydarzenia pod 

patronatem KPK. 

 
Szczególnie harcerze. 

 
Świadectwo dał również Sybirak. 



 
13.II (śr) – robocze spotkanie z rodzicami 

I komunii św. ang grupy w szkole, słaba 

pogoda przybyło tylko 3 rodziców. 

14.II (czw) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

20.II (śr) – Jestem obecny na spotkaniu 

dekanalnym w St. Gertrud. * Wieczorem 

pierwsze w tym roku wspólne zebranie RD 

i RF, po wieczornej Mszy św. 

24.II (niedz) – W biuletynie jest 

wydrukowane roczne sprawozdanie 

finansowe z 2017/2018. 

MARZEC 

2.III (sob) – Konkurs Recytatorski w 

polskiej szkole. 

3-15.III – Peregrynacja Ikony MB 

Wspomożycielki Prześladowanych 

Chrześcijan w naszym kościele, 

sponsorowana przez Rycerzy Kolumba. 

5.III – Konsul Andrzej Szydło przedstawił 

sprawy legitymacji dla dzieci z polskiej 

szkoły i inne sprawy konsularne. 

6.III – Wielki Post rozpoczynamy Środą 

popielcową. W środy WP droga krzyżowa 

prowadzona przez dzieci i młodzież, w 

piątki droga krzyżowa parafialna a w 

niedziele o 15:00 Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym. 

12.III (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

13.III (śr) – Jestem na dniu Skupienia dla 

księży z naszego dekanatu w ośrodku 

Jezuitów. * Rodzice w Sali Parafialnej 

przygotowały dzień zabawy dla dzieci w 

czasie „March Break”. * Obecny jest na 

wieczornej Mszy św. ks. Krzysztof Janicki 

SChr., który przybył z Chicago. 

18.III (pon) – Dzień skupienia dla księży z 

naszej Prowincji, przybył ks. Prowincjał 

Paweł Bandurski, ks. Robert Będziński, ks. 

Adam Słomiński oraz ks. Jan Michalski i 

Stanisław Kuczaik. 

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w 

kościele. 

 
A następnie przy stole. 

 

 
29.III-2.IV - Rekolekcje w tym roku 

wcześniej niż zwykle poprowadził ks. 

Tomasz Sielicki SChr. z Chicago. W pon. 

i wt. służy w konfesjonale ks. Adam 



Słomiński ze Scarborough. Ks. Tomasz 

odjeżdża od nas 3 kwietnia. 

31.III (niedz) – Po Mszy o godz. 11 w Sali 

parafialnej piękne przedstawienie 

wielkopostne „To nie gwoździe Cię 

przybiły” przygotowane przez katechetki, 

dzieci i młodzież z polskiej szkoły. 

 
Dzieci z Polskiej szkoły 

 
Przygotowane przez katechetki 

 
KWIECIEŃ 

1.IV (pon) Rozpoczął się remont piwnicy 

w Betanii, zerwanie podłogi i ścian, które 

przez lata zamoczone nadają się tylko do 

wymiany, wykonana przez „Raki 

Renovation”. Nad całością czuwa inżynier 

p. Jacek Sochacki.  

2.IV – Firma sprawdza system alarmowy i 

wszystkie gaśnice. * Dalej trwają prace w 

Betanii. 

5.IV – Pierwszy Piątek miesiąca, udaję się 

z wizytą do chorych. * W Betanii do późna 

wieczór trwają dalsze prace sprzątające 

piwnicę w Betanii. 

6.IV (sob) po wieczornej Mszy udaję się do 

Scarborough z pomocą w posłudze 

konfesjonału. 

9.IV (wt) – Przygotowanie Sali parafialnej 

do jutrzejszego spotkania dekanalnego. * 

Wieczorem kolejne spotkanie KPK. 

10.IV (śr) – spotkanie Dekanalne, na które 

przybyło 17 księży i ks. bp rozpoczynamy 

w naszym kościele modlitwą, a następnie 

w Sali parafialnej spotkanie, zakończone w 

południe obiadem dla 15 księży 

przygotowanym przez parafianki. * Po 

wieczornej Mszy św. kolejne spotkanie 

RD i RF w plebanii. 

11.IV (czw) – Droga Krzyżowa dla dzieci 

z ang. szkoły i okazja do spowiedzi, z 

pomocą przybył ks. Adam Słomiński * W 

Betanii trwają prace przy demontażu 

zalanych ścian. * O godz. 1:45 nawiedził 

nas oszust (Polak!), który nas okradł z 

pieniędzy intencji (wyciągając kopertę z 

biurka), które właśnie dziś od rana 

nazbierane wyniosły ponad $500. Policja 

wezwana do zdarzenia o 2 pm przybyła o 7 

pm – w niczym nie pomagając!!!  

 
Z kamer przed plebanią 



 
*  Pierwszy etap prac w Betanii przez firmę 

„Raki Renovation”. Nad całością czuwa 

inżynier p. Jacek Sochacki. Koszt wyniósł 

$5,198.00 

12.IV (pt) – Wieczorem po Mszy św. 

cztery panie układają dekoracje w kościele 

na niedziele Palmową do późna w nocy. 

 

 
16.IV (wt) – Wieczorem ubieramy Grób 

Pański. 

 
Zawsze stała grupa kilku osób. 

 
17.IV (śr) – Trwają prace nad demontażem 

podłogi w piwnicy Betanii. 

 
Zerwana podłoga drewniana. 

 
Woda spływająca z murów i okien. 

 
Zabetonowanie futryny. 

 
Woda stojąca w każdej części podłogi. 

18.IV (W.Czw) – Liturgia W. Czwartku z 

obrzędem umycia nóg “12 Apostołom”. Po 

liturgii okazja do spowiedzi. 

19.IV (W.Pt) – Adoracja poszczególnych 

grup parafialnych przy Grobie trwa cały 

dzień. Droga krzyżowa o 15:00 a 



wieczorem Liturgia Krzyża. Po liturgii 

okazja do spowiedzi. 

20.IV (W.Sob) – Od 10am wystawienie NS 

i straż Rycerzy Kolumba do 2pm. * W tym 

czasie w Sali parafialnej, co godzina 

błogosławieństwo pokarmów na stół 

wielkanocny.  

 
Co godzina 5 razy pełna sala 

 
* O godz. 8pm Liturgia Światła. 

21.IV – Rezurekcja o 7am z procesją w 

środku kościoła i kolejne Msze o 9:30 i 11. 

Z pomocą przy rozdawaniu komunii 

przybyła Sr. Renata z Toronto. 

23.IV (wt) – Wieczorem spotkanie robocze 

z nowymi kandydatami na Ministrów 

Eucharystii. 

24.IV – Rano próba dla dzieci I-

komunijnymi ze szkoły angielskiej św. 

Jadwigi. * Zakończenie prac I etapu w 

Betanii przez firmę „Raki Renovation”. 

Nad całością czuwa inżynier p. Jacek 

Sochacki. Koszt wyniósł $2,373.00 

25.IV (czw) – Jestem obecny na dorocznej 

Konferencji dla polskich księży, 

prelegentem był ks. Abp. Tadeusz Wojda 

SAC z Białegostoku. 

26.IV (pt) – Pierwsza spowiedź dla dzieci 

komunijnych grupy angielskiej 9 dzieci, z 

pomocą przybył ks. Adam Słomiński. 

27.IV – Woda w Betanii dale podchodzi z 

podłogi i ścian. 

 
Szukamy skąd wypływa woda. 

 
Z okien. 

 
Podłoże ciągle mokre. 

28.IV – Niedziela Bożego Miłosierdzia, po 

Mszy o godz. 11 wystawienie NS, okazja 

do spowiedzi i adoracja do godz. 1pm. * Po 

3pm ruszam na doroczne rekolekcje do 

Chicago, wrócę 3 maja. 

 
MAJ 

4.V (sob) – W południe już druga próba 

dzieci I komunijnych. * Wieczorem jestem 

obecny w Klubie na Olive na dorocznym 

„Charter Night” Rycerzy Kolumba. 

5.V (niedz) – Na Mszy o godz. 9:30 I 

komunia Grypy angielskiej, 9 dzieci, ze 

szkoły św. Jadwigi.  



 
* Po Mszy o godz. 11:00 Akademia ku czci 

3 maja przygotowana przez dzieci szkoły, 

harcerstwa i zespołu Tatr. 

 
Najmłodsi zawsze robią furorę! 

 
Młodzież poważniej. 

 
9.V – Firma „Raki Renowation” 

wymieniła pękniętą rurę kanalizacyjną w 

kuchni parafialnej. Koszt wyniósł $960.50 

* Parafia otrzymała spadek $5,000 po 

śmierci parafianina śp. Bolesława 

Sobczak. 

11,V (sob) – W południe próba dzieci i 

komunijnych grupy polskiej. 

12.V (niedz) – dzień Matki rozdajemy 

symbolicznie kwiatki dla Matki na każdej 

Mszy a po Mszy o godz. 11 występ dzieci. 

 
Przygotowania do występów. 

 
Cierpliwa publiczność. 

 
I wierszyki. 

 
I tańce. 

 
I życzenia. 

 
Wszystkie grupy wiekowe. 

 

 
A wszystko to oczywiście. 



 
Dla Mamy. 

 
Mamy róże dostały od każdego. 

 
I najładniejszy uśmiech! 

 
14.V (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

 
Woda dalej pokazuje się w Betanii. 

 
15.V (śr) – Na tydzień przyleciał ks. 

Mateusz Gardziński. * Po wieczornej 

Mszy św. kolejne spotkanie Rady 

Finansowej. 

16.V (czw) – W Betanii zakończenie 

szkoły j. polskiego dla dorosłych. 

18.V (sob) – Pierwsza spowiedź i próba 

generalna dzieci grupy polskiej. 

19.V (niedz) – Tej niedzieli kazania 

wygłosił ks. Mateusz Gardziński a podczas 

Mszy o godz. 11:00, 6 dzieci polskiej 

grupy przystąpiło do I komunii św.  

 
Szarfy na chrzcielnicy. 

 
Rodzice wspaniale pomogli w dekoracji. 

 
* W najbliższym tygodniu Msze są 

wieczorne, na które przychodzą dzieci I 

komunii św. Przez kolejne 4 dni dzieci na 

zakończenie spotykają się na wspólnym 

posiłku przygotowanym przez rodziców. 

W czwartek grupa dzieci ucząca się gry na 

gitarze dała pierwszy wspólny „koncert”. 

23.V – Przez cały tydzień trwały prace nad 

przeglądem i naprawami elektryki w całym 

budynku Betanii, koszt wyniósł $3,623.37 

(Konieczność uziemienia systemu i 

nowych połączeń z Credit Union) 



 
27.V (pon) – Przed południem nie mogąc 

dojechać poza Toronto, konferencyjne (by 

Skajp) spotkanie Komisji Rewizyjnej. W 

najbliższą sobotę Walne doroczne 

spotkanie Funduszu Millenium, którego 

jestem przew. Komisji Rewizyjnej. 

28.V (wt) – W południe 3 siostry 

pasjonistki z Peterborough przybywają 

korzystając z posługi spowiedzi. 

CZERWIEC 

1.VI (sob) – O godz. 10 Msza na 

zakończenie roku szkolnego i 

katechetycznego, rozdanie świadectw. O 

godz. 12:15 w Sali parafialnej pożegnanie 

4 absolwentów kl. VIII, dyplomy, nagrody 

a na zakończenie rodzice przygotowali 

poczęstunek. 

 
2.VI (niedz) – Na Mszy o godz. 11:00 

obecni dwaj kandydaci na ministrantów a 

po południu ministranci udają się do 

Scarborough na piknik, gdzie będzie 

rozegrany mecz piłkarski z tamtejszymi 

ministrantami. Musiało być kulturalnie 

wynik 1:1. 

4.VI (wt) – Spotkanie KPK, przygotowuję 

kalendarz nabożeństw i imprez dla 

wszystkich grup. 

6.VI (czw) – Próbne sprawdzanie 

problemów wodnych w Betanii 

 
Prace konieczne do wykonania, aby 

sprawdzić stan podłoża. 

 
Konieczność obkopania całego budynku 

Betanii. 

 
7.VI (pt) – Pierwszy Piątek Miesiąca 

ruszam do chorych. * o 2:pm spotkanie z 

kierowniczką szkoły ang, ustalamy roczny 

plan na następny rok szkolny. * Dalsze 

prace w Betanii. 

 
Wykuwanie pod ścianami, które podchodzi 

woda. 

 
Zalanie betonem szybkoschnącym. 



11.VI (wt) - Na poranną Mszę o godz. 8:00 

przybywają siostry Pasjonistki i korzystają 

z sakramentu pokuty. 

14.VI (pt) – Trwają prace remontowe w 

Betanii. 

16.VI (niedz) – W południe wyruszyła 

grupa Polska na Festiwal po ulicach 

Oshawy, był więc akcent Polski. 

 
W sobotę wielu angażowało się w budowę 

platformy. 

 
18.VI (wt) – Sekretarka Anna Luchowska 

wyleciała na pielgrzymkę do Rzymu i 

krótki pobyt w Polsce, powrót planowany 

na 12 lipca. * W Betanii kontynuowane są 

prace nad odwadnianiem podłoża. 

 
Wylewanie betonem sybchosnącym, 

pomieszczenie grupy PNA. 

 
19.VI (śr) – Kolejny etap zalewania 

podłoża w Betanii betonem. 

20.VI (czw) – O 9:15 msza szkolna na 

zakończenie roku i pożegnanie VI-

klasistów szkoły ang. * Od rana jest Audit 

finansowy naszej Parafii przez p. Stan 

Kamsky razem  pomocnikiem. P. Maria 

sekretarz finansowy i ja jesteśmy 

maglowani aż do godz. 5:00pm. Wszystko 

zaliczyliśmy pozytywnie. 

23.VI (niedz) – Uroczystość Bożego Ciała, 

po Mszy św. o 11:00 prowadzę procesję do 

4 ołtarzy przygotowane przez 

poszczególne grupy jak każdego roku.  

 
Jest wyjątkowo słoneczna pogoda, 

wszystko przebiegło uroczyście. 

 
Przy Betanii. 

26 i 27.VI (św/czw) – wycinam chaszcze 

za Betanią na granicy z sąsiadem. 

 
LIPIEC 

2.VII (wt) – Rozpoczynają się prace 

odwodnienia na zewnątrz całego budynku 

Betanii.  

 



Rozpoczynamy wykopy. 

 
* W południe firma zajmująca się 

gaśnicami o zabezpieczeniem FIRE 

uzupełnia braki i naprawy systemu. * Po 

południu wycinam kolejną partię krzaków 

za Betanią. 

 
Usuwanie uschniętego pnia 

 
3.VII (śr) – Prace zabezpieczające wykop, 

kładzenie membrany. 

 
Zabezpieczenie ściany odwodnienie, 

zasypanie nowym grysem. 

 
Jeszcze wiele potów trzeba wylać. 

 
4.VII (czw) – Naprawa kamery na dachu 

przez Romka Barciaka oraz „oczyszcza” 

mój komputer. * Po południu ciąg dalszy 

sprzątania za Betanią. * Pierwsza część 

zapłaty za prace przy Betanii AJMD 

Constraction $3,390.00 

5.VII (pt) – Pierwszy piątek miesiąca, 

udaje się do chorych.* Od rana trwają 

prace z tyłu budynku Betanii. 

 
Kolejna cześć wykopy. 

 
Bez koparki byłoby trudno, szczególnie w 

tak ciepłej pogodzie, dziś plus 30oC 



 
Z tyłu Betanii 

 
Zwalone drzewo jest pocięte, krzewy 

posprzątane. 

 
Zaznaczone żółtą linią jak są położone rury 

gazowe. 

 

 
6.VIII (sob) – Dalsze prace zasypanie 

wczorajszych wykopów. 

 
Z tyłu Betanii. 

 
* P. Roman Siciak sprawdza system 

chłodzący A/C w kościele, oraz naprawia 

pęknięty kaloryfer w kościele, który 

przecieka. 

7.VII (niedz) – Na Mszy  o godz. 9:30 nasz 

organista Edi Kołodziejczyk uroczyście 

odnawia 50-lecie małżeństwa. 

8.VII (pon) - Przyleciał z Rzymu zastępca 

ks. Rafał Wędzicki OP (Dominikanin), 

który jeszcze do poniedziałku 15 lipca, 

udaje się do Ottawy. 

 
Zasypanie dołu 

 
Kontynuacja prac z przodu Betanii. 



 
Widok z plebanii. 

 
Zabezpieczanie ściany 

 
Zasypanie i wyrównanie. 

9.VII (wt) – cały dzień wykopy i 

zakładanie rur odwadniających z frontu 

Betanii. 

 
Wyrównywanie terenu. 

 
Z tyłu Betanii. 

 
Oraz z przodu Betanii. 

10.VII (śr) – zakończenie prac ziemnych 

wokół Betanii. 

11.VII (czw) – przekazuję firmie AJMD 

Constraction (dwa czeki: wykop $9,989.20 

oraz zakładanie rur $9,989.20) Razem 

$19,978.40 

14.VII (niedz) – Udaję się do Polski na 

czas wakacyjny. 

SIERPIEŃ 

22.VIII (czw) – Wieczorem odjeżdża 

zastępca oraz ja powracam z wakacji. 

23.VIII (pt) – Wykonana praca przez firmę 

AJMD Constraction, na zewnątrz przód 

Betanii zakładanie przed oknami 

zabezpieczeń i wyrównywanie ziemi. 

25.VIII (niedz) – Dodatkowa Msza św. o 

1:00PM przed klubem Weterana, przybyły 

miejscowe władze, z Ottawy komandor 

Krzysztof Książek z małżonką Barbarą na 

święto Żołnierza. Po Mszy obecni 

zaproszeni jesteśmy na smaczny obiad. 

26.VIII (pon) – Kontynuacja prac z przodu 

Betanii. 

29.VIII – Kontynuacja prac 

 
Zakładanie ochron przed każdym oknem. 



 
Z tyłu Betanii. 

 
Wykopywanie dodatkowego odwadniania i 

zakładanie rury. 

 
WRZESIEŃ 

4-5.IX (śr i czw) – Kontynuacja prac z tyłu 

Betanii dodatkowo wykopanie rowu, 

zakładanie rury odwadniającej. 

7.IX (sob) – Zapisy do Polskiej Szkoły. * 

W południe odwiedził nas ks. Stanisław 

Rakiej, najpierw 40 osobowa grupa 

zawitała ze Scarborough, po obiedzie 

ruszył w drogę powrotną do Winsor. Ma 

problemy z chodzeniem nogi odmawiają 

posłuszeństwa. 

 
8.IX (niedz) – Na godz. 2 udaję się do 

Scarborough na bankiet pożegnalny ks. 

Adama Boboli, który po 9 latach posługi 

jutro udaje się do Calgary. 

10.IX – Dalsze prace z tyłu Betanii 

zakładanie rury odwadniającej, przerwane 

przez deszcz. 

15.IX (niedz) – „Polska-Polonia pod 

krzyżem”, zorganizowaliśmy we 

wspólnocie drogę krzyżową o 2:30, aby w 

godzinie Miłosierdzia podnieść krzyże, 

które przynieśliśmy z domów, przybył 

prawie cały kościół. 

17.IX (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

19.IX (czw) – Udaje się do Scarborough z 

pomocą, podczas przyjazdu ks. Pawła z 

Polski. 

25.IX (śr) – Spotkanie Bazarowe, który 

odbędzie się 16 listopada. 

PAŹDZIERNIK 

1.X (wt) – Kolejne spotkanie KPK. 

2.X (śr) – Spotkanie ministranckie, 

przygotowanie przyjęcia nowych 4 

kandydatów na ministrantów. 

6.X (niedz) – Po Mszach św. Obecne 

Siostry Klawerianki. * Po Mszy św. O 

11:00 adoracja NS i Różaniec przeciw 

aborcji w Kanadzie. 

16.X (śr) – Msza szkolna o godz. 9:15 dla 

dzieci z ang. Szkoły św. Jadwigi. 

18.X (pt) – Dodatkowa katecheza dla 

młodzieży przygotowującej się do 

bierzmowania, a która będzie 

obowiązkowa raz w miesiącu. 

20.X (niedz) – Odpust Parafialny w 

biuletynie dodatek o pracach przy Betanii. 

St. Hedwig 

2019 – FINANCIAL - Building Fund 
11.IV - The first stage of work at Bethany was 

completed by the company "Raki Renovation". 

Cost was  $5,198 



24.IV – Additional work completed by “Raki 

Renovation”. Cost was   $2,373 

23.V - Over the whole week, work was carried out 

on the inspection and repair of electricity by the 

company "Carlo’s Electric Inc." throughout the 

Bethany building, Cost of the project was $3,623 

4.VII - Another part of the payment  $3,390 

11.VII – Further drainage completed by AJMD 

Construction: excavation $9,989 and installation 

of drainage pipes and insulation around Bethany

 $9,989 

23-26.VIII - Performing additional work for 

AJMD Construction    $7,277 

4-10.IX - Additional work  $4,146 

Total "Betania" (2019) $45,985 
11.IV - Pierwszy etap prac w Betanii przez firmę „Raki 

Renovation”. Koszt wyniósł    $5,198 

24.IV – Zakończenie prac I etapu w Betanii przez firmę 

„Raki Renovation”. Koszt wyniósł   $2,373 

23.V – Przez cały tydzień trwały prace nad przeglądem i 

naprawami elektryki przez firmę „Carlo’s Electric Inc” w 

całym budynku Betanii, koszt wyniósł    $3,623 

4.VII – Kolejna część zapłaty za prace przy Betanii 

 $3,390 

11.VII – Wykop     $9,989 

Zakładanie rur i izolacji odwadniających wokół Betanii

 $9,989 

23-26.VIII - Dodatkowe prace  $7,277 

4-10.IX - Wykonanie rury odwadniajj  $4,146 

Total „Betania” (2019)    $45,985 

II PART – plany prac 

At the last Pastoral and Financial Council 

meeting that took place on September 18, 

2019, it was decided to move forward with 

renovations at Bethany as fast as possible: 

1 /. Ground protection 

2 /. Erecting walls 

3 /. Laying the floor over the entire 

Bethany building in the basement, where 

there are rooms for: costumes for the dance 

team Tatry, Knights of Columbus, Scouts, 

and room for parish meetings. During the 

summer time the walls and floor dried up.  

However the heating system was 

uninstalled, without building the walls and 

finishing all of the works it is impossible to 

connect the radiators.  We must finish the 

renovations before the first frost. Quote 

from AJMD Construction that materials 

and work should cost more or less $39,550. 

Ostatni rok to czas prac przy Betanii, 

która wymagała podjęcia trudnych, 

kosztownych, ale i koniecznych remontów. 

Prace te rozwiążą problemy utrzymania i 

podniosą standard pomieszczeń 

używanych przez poszczególne grupy 

parafialne i Polonijne. Prace II etapu się 

rozpoczęły i chcemy zdążyć wykończyć je 

przed zimą. 

*** 

21.X (pon) – Po otrzymaniu funduszów 

wycowanych z diecezji rozpoczynamy 

prace remontowe w Betanii. 

 
Pomieszczenie piwnicy. 

 
22.X (wt) – Siostry z Peterborough 

przybyli w południe, korzystając z 

sakramentu spowiedzi. * Trwają prace w 

Betanii. 

 



23-24 (śr/czw) – Dwa dni wszystkie 

komputery w biurach naprawione i 

uzupełnione nowym oprogramowaniem 

„Window10”, koszt $1,043 – Roman 

Barciak. 

24.X – Pierwsza część zapłaty za prace w 

Betanii $4,520 

26.X (niedz) – Mission Apppeal wygłosił 

misjonarz z Indii Fr. Albin Roby Antony 

podczas mszy niedzielnych. * Dodatkowa 

Msza o godz. 2:00 na cmentarzu 

Ressurection, a następnie jak w 

poprzednich latach błogosławieństwo 

grobów na cmentarzu Ressurection po 

Mszy św, a o godz. na cmentarzu Thornton 

o godz. 4:00. 

27.XI – Ostatnie dwie niedziele liczenie 

ludzi (20.XI – 497 i 27.XI + cmentarz 614). 

* Na Mszach niedzielnych „Mission 

Appeal” wygłosił Fr. Albin Antony z Indii. 

31.X (czw) – Bal Wszystkich Świętych dla 

ponad 30 dzieci przygotowanych przez 

rodziców w Sali parafialnej. 

LISTOPAD 

1-8.XI – Nowenna Mszy św. w intencji 

wszystkich zmarłych wypisanych w 

wypominkach. 

 
2.XI – Zakupione zostały nowe kaloryfery, 

z pomocą p. Romana Siciak do Betanii, 

koszt $2,611 

6.XI (śr) – Jestem na spotkaniu 

dekanalnym. * Śpieszymy się z 

podłączeniem części kaloryferów, 

nadchodzą minusowe temperatury, 

pomocą służy Roman Siciak. 

 
Zakadanie ścian 

 
Główny pokój 

 
7.XI – Udaję się do konsulatu RP w 

Toronto, zmiana mojego polskiego 

paszportu. 

8.XI (pt) – Po wieczornej Mszy, kolejna 

katecheza dla młodzieży przygotowującej 

się do bierzmowania. 

9.XI (sob) – Jestem w klubie Sikorskiego u 

weteranów na przyjęciu dorocznym 

Charter Night. 

10.XI (niedz) – Podczas Mszy św. 

obchodzimy 101 rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę, po Mszy św. 

tematyczna Akademia przygotowana przez 

dzieci i młodzież w Sali parafialnej. 

 



 
11.XI – Pierwsze opady śniegu, które w 

tym tygodniu w raz z mrozami nawet 

minus 18 rozpoczęły czas zimowy. 

12.XI (wt) - Udaję się do Peterborough z 

posługą do sióstr pasjonistek. 

14.XI (czw) – Dodatkowa Msza dla dzieci 

z angielskiej szkoły * Wymiana spalonych 

żarówek w kościele i na Sali - Józef Puzio. 

15.XI (pt) - Cały dzień gorących 

przygotowań do Bazaru i prac wielu osób. 

* Wieczorem celebruje Mszy św. Ks. 

Mateusz Gardziński, SChr., który przybył 

na tydzień do Oshawy, odleci 20.XI. 

16.XI (sob) – Od godz. 9-2 trwa Bazar 

parafialny, wszystko odbywa się sprawnie. 

 
Panie w kuchni. 

 
Pomaga młodzież. 

 
Cały czas nowi odwiedzający. 

 
Przy stoiskach stała obsługa. 

 
Wiele osób zaangażowanych. 

 
Grupa Rycerzy Kolumba. 

 
Dla każdego coś miłego. 

 



* Wieczorem jestem obecny na zabawie 

Andrzejkowej „Podhalan” w klubie 

ukraińskim. 

20.XI (śr) – Po tygodniu przerwy 

kontynuujemy prace w Betanii. 

22.XI (pt) - W południe trwa sprawdzanie 

„bakflow” w Betanii i kościele. 

24.XI (niedz) – Uroczystość Chrystusa 

Króla, parafianie pamiętają o życzeniach. 

Podczas Mszy o godz. 11:00 odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich i rozdanie 

dyplomów jubilatom dla prawie 80 par. * 

Po Mszy o 11 odbywa się doroczny „bigos 

harcerski” w Sali parafialnej. 

 
Pełna sala. 

 
Były i występy. 

 

26.XI (wt) – Wieczorem służę w parafii St. 

Leo The Grate w spowiedzi dzieci I-

komunijnych. 

27.XI (śr) – W południe jestem obecny u 

sąsiadów w Scarborough na obiedzie i 

spotkaniu braterskim. 

GRUDZIEŃ 

2.XII (pon) – Józef Puzio wstawia ostatnie 

gniazdka i połączenia elektryczne w 

Betanii, trwają prace nad budowaniem 

ścian w Betanii. 

3.XII (wt) – Prace nad budowaniem ścian 

w Betanii. 

4.XII (śr) – Razem z Romanem Siciak 

odpowietrzamy kaloryfery w Betanii. * 

Wieczorem Roraty z dziećmi, a po Mszy 

spotkanie ministrantów z rodzicami, 

przyszedł już do nich św. Mikołaj. 

6.XII (pt) – Pierwszy piątek miesiąca, 

udaje się do chorych przed świętami, 

wieczorem otrzymuję telefon szpitalny na 

cały tydzień. * Św. Mikołaj przygotował 

20 niespodzianek dla służących w parafii. 

 
7.XII (sob) – W Adwencie, w soboty 

śpiewamy Godzinki do NMP o 7:40am 

8.XII (niedz) – Po mszy św. O godz. 11 

przyszedł do dzieci św. Mikołaj, który 

rozdał 60 paczek. 



 
Dla wszystkich wystarczyło prezentów. 

 
Radości również. 

 
9.XII (pon) – Przed południem przybył p. 

Andrzej Pitek dyr Credit Union, ogłaszając 

decyzję o zakończeniu obecności Credit 

Union w Betanii od 1 stycznia. Proszę o 

możliwość przedłużenia do końca 

stycznia, decyzja będzie podana publicznie 

w najbliższym czasie. Ostatecznie 1 lutego 

2020 kończy swą działaność oddział Credit 

Union przy naszej Parafii. 

10.XII (wt) – Kontynuacja prac w Betanii, 

założone są już ściany, następny etap to 

malowanie i zakładanie kaloryferów. * 

Udaję się do Peterborough z posługą do 

sióstr pasjonistek.* Wieczorem spotkanie 

robocze Pań św. Jadwigi, podsumowanie 

prac przy Bazarze. 

11.XII (śr) – Wieczorem Roraty z dziećmi, 

a po Mszy Kolejne spotkanie RD i RF. 

12.XII (czw) – Druga część zapłaty za 

prace w Betanii $7,910. Prace w Betanii 

trwać będą do świąt Bożego Narodzenia, 

przygotowujące do malowania i 

zakładania nowych kaloryferów. Prace 

wznowimy 7 stycznia nowego roku. 

13.XII (pt) – Kolejna dodatkowa katecheza 

dla młodzieży przygotowująca się do 

bierzmowania. 

14.XII (sob) – Dodatkowe robocze 

spotkanie Rady Finansowej, 

przygotowanie sprawozdania dla parafian. 

15.XII (niedz) – Pięknie odegrane Jasełka 

w Sali parafialnej przez dzieci z Polskiej 

Szkoły. 

 
W tym roku wyjątkowe Jasełka. 

 
Nagranie znalazło się w internecie. 

 
17.XII (wt) – Wieczorem przygotowanie 

dekoracji Bożego Narodzenia w kościele. 



 
18-20.XII – Trzy wieczory służymy w 

konfesjonale, pomagają sąsiedzi ze 

Scarborough. 

21.XII (sob) – Pomagam w spowiedzi po 

wieczornej Mszy w Scarborough. 

22.XII (niedz) – W ostatnią niedzielę 

Adwentu, po Mszy o godz. 11 w Sali 

parafialnej projekcja filmu „Miłość i 

Miłosierdzie”, przygotowana przez 

młodzież bierzmowana, która przyszła w 

specjalnych koszulkach. Obecne były 

siostry Klawerianki, gdyż donacje zbierane 

przez młodzież, były przeznaczone na cel 

Misji, a zebranych zostało $2,000. Cała 

sala była wdzięczna za tą akcję młodzieży. 

* Po projekcji filmu była okazja spotkania 

z siostrami przy stole na plebanii.  

 
* Do parafian został przygotowany apel od 

RF o możliwość wsparcia finansowego. 

Podczas świąt było wiele indywidualnych 

ofiar, które pomogły załatać dziurę 

budżetową. 

Boże Narodzenie, brak śniegu, 

rekompensuje długą służbę przy ołtarzu. 

27.XII (pt) – Odwiedzili mnie kolędnicy, 

harcerze, którzy pięknie wyśpiewali 

kolędy. 

28.XII (sob) – Opłatek Ministrancki po 

Mszy św. na plebanii został połączony z 

występem zespołu „Akord” z Tarnopola na 

Ukrainie, który wyśpiewał kolędy podczas 

i po Mszy św. 

29.XII (niedz) – Po Mszy o godz. 11 

wpólny śpiew kolęd przy gitarze, 

przeplatane wspólnym śpiewem z 

organami. 

31.XII (wt) – Nabożeństwo przed 

wieczorną Mszą, przy wystawionym NS 

na zakończenie starego roku. * Tradycyjna 

zabawa sylwestrowa w polskich klubach 

witająca Nowy 2020 Rok. 

 

 Stary Rok kończy się mało 

optymistycznie dla okolicy Oshawy, przed 

świętami oficjalnie został zamknięty 

oddział GM, zatrudniający ponad 2 tys. 

osób. Stajemy przed nową rzeczywistością, 

która swymi odpryskami dosięgnie wielu 

parafian. Dziwnie na przywitanie Nowego 

Roku, nie było nawet słychać radosnych 

strzałów fajerwerków jak w poprzednich 

latach. Ale z nadzieją spoglądamy w niebo 

i nowe dni kolejnego roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANY BUDOWY KOŚCIOŁA 

Ks.  Oblaci 

Ks. P.J. Klita, Oblat, proboszcz daje 

pierwsze sprawozdanie finansowe od 12 

października do 31 grudnia, 1952 r. 

Dochody 13,112 

Rozchody 3,894 

Pozostaje  9,217., aby latem 1953 

rozpocząć budowę kościoła i plebanii. 

Listopad 1954 stara część plebanii. 

Początkowo $80,000 (górny kościół, 

poświęcenie odbyło się w 1961 r. koszt 

końcowy $154,069) 

22.VI. 1958 – Open House Sióstr 

Felicjanek. 

19.I. 1959 – poświęcenie szkoły św. 

Jadwigi 

16.IX. 1961 – droga krzyżowa – 

ufundowane przez 14 parafian. 

6.V. 1962 – dzwony elektryczne fundacja. 

23.IX-7.XI 1971 – pierwsze organy 

piszczałkowe 

4-14.IV. 1976 – Osuszanie fundamentów, 

nowa podłoga w Sali. 

Ks. Chrystusowcy 25.XI. 1979 

1983 - Donacje na witraże w kościele: 

- $2,600 - Jan i Miecz Adamcewicz – św. 

Maksymilian M. Kolbe (1982). 

- $2,600 – Stow. Weteranów i Stow. Pań – 

Chrzest Polski. 

- $2,600 – Towarzystwo Różańca św. – 

Błog. Teresa Ledóchowska. 

- $2,600 – J. K. Skiba – św. Wojciech. 

- $2,600 – Stow. Pań św. Jadwigi – św. 

Jadwiga. 

- $2,600 – S.E. Witczak – św. Stanisław, 

Biskup. 

- 2,600 – P.R. Białek – Kard. Stefan 

Wyszyński. 

- $2,600 – Grupa 21 ZP i Koło Pań – Ojciec 

św., Jan Paweł II. 

- $1,670 – Knights of Columbus – Bł. 

Eugeniusz de Mazenod i br. Kowalczyk. 

- $1,670 - G. Neault – Kard August Hlond 

i O. Posadzy SChr. 

- $1,200 B.I Sobczak – Krzyż nad chórem. 

(20.X.1983 – wykonanie nowych witraży 

w kościele). 

  Razem witraże $25,340 

31.VIII. 1983 - 15.I 1984 – rozbudowa 

plebanii. 

9.VII.1989 – Nowy dach na kościele. 

30.XI.1989 – Malowanie-renowacja 

wnętrza kościoła. 

S. Misjonarki 7.V. 1992 

14.VI. 1992 – parafia zakupiła dom sióstr. 

27.VIII. 1994 - Nowe organy $53,000 – 

firma Allen. 

16.XII 1994 – Sprzedano stary dom sióstr 

i zakup nowego domu dla sióstr. 16 

grudnia 1994 r. Parafia św. Jadwigi stała 

się właścicielem domu przy 397 Olive 

Ave. Dom został nabyty za $118,000.00. 

Pożyczki udzieliła Archidiecezja Toronto. 

Dom będzie miejscem zamieszkania Sióstr 

Misjonarek Chrystusa Króla, pełniących 

posługę przy kościele św. Jadwigi. 

4.I 1995 r. rozpoczęły się prace 

renowacyjne domu sióstr, które 

koordynował Jan Ciosk. Wymianę okien, 

instalację nowego pieca, prace 

hydrauliczne, wyposażenie kuchni i 

położenie wykładziny w dolnej części 

zlecono kontraktorom, pozostałe zaś prace 

wykonali Parafianie. 

W pierwszym tygodniu marca 

prace zostały zakończone. W niedzielę 12 

marca w godzinach popołudniowych 

zorganizowano „Open House”. 



21.III 1995 r. Siostry Misjonarki 

wprowadziły się do nowego domu. 

Przebywający w tym czasie w Osawie 

Biskup Aleksander Kaszkiewicz z Grodna 

poświęcił dom i udzielił błogosławieństwa 

Siostrom Misjonarkom. * Na fundusz 

odnowy domu złożono dotychczas 

$11,658.00. Koszt odnowienia wnętrza 

domu wyniósł około $26,000. 

14.VI. 1997 – Otwarcie parkingu przy 

kościele. Koszt budowy: 

Pomiary terenu – Surwey  642 

City of Oshawa – pozwolenia 7,753 

Plany, nadzór budowy parkingu 7,496 

Firma - Dunedin Construction 34,046 

Ogrodzenie - Goodfellow Fence 3,303 

Landscaping – krzewy, drzewa 1,407 

   Total/Razem  54,649.55 

Z funduszu Bazarowego zakupiono: 

200 nowych krzeseł do Sali  10,651 

26 nowych stołów do Sali  4,634 

Nowe drzwi wewnętrzne do Sali 1,445 

Nowe szafy do biura par.  1,653 

   Total/Razem  18,384.95 

1999 – Zamontowano nowy system 

mikrofonowy w kościele, przez firmę 

„Grossi”. 

Koniec posługi S. Misjonarek – 31.V.2012 

13.IX. 2015 – Zbieranie funduszy na cele 

Archidiecezji, która pragnie zebrać łącznie 

105 milionów. Na naszą parafię przypadło 

$270 tysięcy w ciągu 5 lat. W akcjach 

przeprowadzonych jeszcze przez ks. 

Stanisława, zostało zadeklarowanych 

$65,560. - 25% od zebranej sumy, ma 

powrócić do parafii. 

6.X. 2015 – Parafianin wycina uschłe 

drzewo, przy wejściu do biura. 

X-XI. 2015 – Firma p. Zbyszka Nycz, 

wykonuje prace, nad układaniem kamieni 

na schodach wejściowych do plebanii. 

13.X.2015 – Miasto wycina drugie uschłe 

drzewo, przy drodze, przy wejściu do 

biura, które uschło po mroźnej zimie 

ostatniego roku. 

X-XI. 2015 – Panowie, naprawiają schody 

przed kościołem zabezpieczając przed 

zimą. 

26.X.2015 – Wymiana wzmacniacza w 

systemie nagłaśniającym w kościele przez 

firmę „Grossi”, zakupiono 2 nowe 

mikrofony przy ołtarzu, koszt naprawy 

wyniósł $2,000. 

XII. 2015 – Zmiana komputerów w biurze 

przez Romana Barciak. 

31.X 2015 – budowa reklamy przed 

kościołem, przez firmę „White Pines 

Construction”, koszt $2,260.  

19.XII. 2015 – Wycinane są dwa świerki 

między plebanią a Betanią. 

Total (2015)     $4,260 
19.I 2016 – renowacja podłogi salki, 

kładzenie lakieru, koszt $1,300. 

8-18.II 2016 – wymiana kluczy w ponad 56 

drzwiach pomieszczeń plebanii, kościoła, 

Sali i Betanii, koszt wyniósł $8,333. 

9.IV 2016 – parafianie wycinają drzewo 

między plebanią a Betanią. 

26.X.2016-15.I. 2017 – Odwadnianie Sali, 

kuchni parafialnej i spiżarki przez firmę 

Abroma, z Missassauga, koszt wyniósł 

$67,738. 

29.XI 2016 - wycinanie 2 świerków przed 

kościołem. 

12.XII 2016 – likwiduję zalaną bibliotekę 

w Betanii, z której od lat nikt nie korzysta. 

Total (2016)     $77,371 



12.I 2017 – Parafianie odmalowali pułki do 

spiżarki a elektrycy zdjęli deski z elektryki. 

* Firma Abroma kończy malowanie 

spiżarki i zakłada baterie do pomp. To 

dopiero I etap zaplanowanych prac. Koszt 

dodatkowy prac w spiżarce $7,345 

II-III 2017 – nowe podłączanie łazienki 

kościelnej  $8,927. 

5.IV – naprawa organ przez firmę „Niagara 

Music Repair LTD”, koszt $801. 

23.III-24.V – Firma „Abroma” wykonuje 

remont łazienki na dole w Betanii, koszt 

wyniósł $13,800. 

10/14.VII – prace elektryczne w Sali 

prowadzone przez firmę z Oshawy 

„Thomas Electric”, która wykonała ten 

projekt za $9,419. 

Od 11.IX – W Oshawie posługuje tylko 

jeden kapłan bez wikariusza. 

21-24.VIII - firma z Oshawy „Thomas 

Electric”, wykonała poprawkę do projektu 

za $726 oraz doprowadziła uziemienie do 

kościoła i do biura projekt wyniósł $1,983 

10.X – naprawa drzwi garażowych p. 

Władka, koszt wyniósł $620. 

4.XI – Firma „Raki Renovation” kończy 

prace nowego wejścia do Betanii, koszt 

wyniósł $5,198. 

5.XI – Od tej niedzieli nie będzie Mszy św. 

o godz. 12:30, otrzymaliśmy również 

pozwolenie z Archidiecezji możliwości 

kumulacji nawet 20 intencji podczas jednej 

Mszy św. niedzielnej o godz. 11:00. 

20.XI (pon) – Zakończenie prac przy 

montażu rynien na Betanii, koszt wyniósł 

$2,400. 

21.XI – parafianie pomagają w transporcie 

dużej zamrażarki do Sali parafialnej koszt 

$2,260. 

1.XII – został zakupiony i zamontowany 

nowy przenośny mikrofon do kościoła, 

koszt $870.  

22.XII – Firma „Thomas Electric” 

dokonała wymianę gniazdek z 

uziemieniem w starej części plebanii, koszt 

wyniósł $500. * Firma „Raki Renovation” 

wykonała napraw w trzech łazienkach, 

koszt wyniósł $1,695. 

Total (2017)     $58,265 

Total (Aug 2015-2017)   $139,896 
 

2018 

2.I – Parafianin naprawił system grzewczy 

na plebanii, koszt    $400. 

[4.III – Stowarzyszenie Pań św. Jadwigi 

zawiesza swą działalność (przekazało 

$8,199.76 dla zespołu Tatry), a dla Parafii 

przekazało resztę funduszów, czyli 

$38,897.78 i początkiem maja $5,955.65 

razem $44,853.43] 

13.VI - Prace wykończeniowe z tyłu Sali 

wykonane przez Firmę „Raki Renovation” 

– zamknięcie ścian a elektryka wykonana 

przez Józefa Puzio.    $9,944. 

2.X – Nowa łazienka przy biurze 

parafialnym, przez „Raki Renovation”, 

cena wyniosła    $1,073 

30.X – Zakupiona nowa elektryczna 

kuchnia na plebanii   $678 

16.XI – Zakończone prac elektryki przez 

Firmę „Thomas Electric”: 1. Przeniesienie 

skrzynki kontrolnej systemu alarmowego. 

2. Założenie czujnika w magazynku koło 

Sali. 3. Zakończenie przeniesienia 

włączników w kościele. 

Total (2018)     $12,095 

Total (Aug 2015-2018) $151,991 
 



2019 

6.I – 400 nowych śpiewników  $4,500 

5.II – Wymiana czujników Fire w Sali 

parafialnej i prace wykończenia elektryki 

w kościele koszt    $3,361 

11.IV - Pierwszy etap prac w Betanii przez 

firmę „Raki Renovation”.   $5,198 

24.IV – Zakończenie prac I etapu w Betanii 

przez firmę „Raki Renovation”.  $2,373 

9.V – Wymiana rury kanalizacyjnej w 

kuchni parafialnej.   $960 

23.V – Naprawa elektryki przez firmę 

„Carlo’s Electric Inc” w całym budynku 

Betanii.     $3,623 

4.VII - Prace przy Betanii  $3,390 

11.VII – Wykop $9,989 oraz zakładanie 

rur odwadniających wokół Betanii $9,989 

Razem      $19,978 

23-26.VIII - Dodatkowe prace $7,277 

4-10.IX - Rura odwadniająca $4,146 

24.X – W biurach uzupełnione komputery 

nowym oprogramowaniem „Window10”, 

koszt      $1,043. 

24.X – Pierwsza część zapłaty za prace w 

Betanii      $4,520 

3.XI – Zakupione zostały nowe kaloryfery, 

z pomocą p. Romana Siciak do Betanii, 

koszt      $2,611 

12.XII – Druga część zapłaty za prace w 

Betanii      $7,910.  
Prace w Betanii trwać będą do świąt Bożego 

Narodzenia, przygotowujące do malowania i 

zakładania kaloryferów. Prace wznowimy 7 

stycznia nowego roku. 

Total (2019)     $79,890 

Total (Aug 2015- Dec 2019)  $222,881 
 
9.XII.2019(pon) – Przed południem przybył p. 

Andrzej Pitek dyr Credit Union, ogłaszając 

decyzję o zakończeniu obecności Credit Union w 

Betanii od 1 stycznia. Proszę o możliwość 

przedłużenia do końca stycznia, decyzja będzie 

podana publicznie w najbliższym czasie. 

Ostatecznie 1 lutego 2020 kończy swą działaność 

oddział Credit Union przy naszej Parafii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓJ DOM – To nie beton, cegła czy glina. 

MÓJ DOM – To najdroższa moja rodzina. 

MÓJ DOM – To serc wspólnych bicie. 

MÓJ DOM – To nasze szczęśliwe życie. 

MÓJ DOM – To radość wszystkich i 

każdego z osobna. 

MÓJ DOM – To cicha przystań, do raju 

podobna. 

W NIM – Miłość i wzajemna życzliwość, 

także dla gości 

DLATEGO W MOIM DOMU, ŻYĆ SIĘ 

CHCE, BO MIESZKA SIĘ W NIM – 

NAJPROŚCIEJ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


