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"Wypłyń na głębie..."
PISMO ŚWIĘTE

W dzisiejszej Ewangelii słowa Jezusa wzbudziły
podziw, ale również wątpliwości. Zamiast radości z
obwołanego „Roku Łaski” mieszkańcy Nazaretu
przechodzą stopniowo do sceptycyzmu, nieufności 
i krytyki. Mieszkańcy Nazaretu nie są w stanie
uchwycić przesłania Jezusa, ponieważ nie są
wystarczająco świadomi swego ubóstwa i dlatego nie
potrafią się ubogacić. Nie są świadomi swojej ślepoty
i nie potrafią przyjąć światła. Nie są też wystarczająco
świadomi niewoli, w jakiej żyją, by móc cieszyć się
głoszoną wolnością.
Czy zbyt łatwo i szybko nie oceniam i „szufladkuję”
ludzi? Jaka jest moja reakcja wobec niezrozumienia 
i odrzucenia przez innych? Czy potrafię w wolności i 
z odwagą kontynuować dzieła, co, do których mam
moralną pewność, że są słuszne 
i Boże?

ks. Marcin Dziliński SChr
Administrator

 
Biuro parafialne

Office Hours
Poniedziałek - Czwartek

Monday - Thursday 
10:00AM - 3:00PM

Piątek-Friday - zamknięte-closed
 

Tel. 905-576-0434
sthedwigsos@archtoronto.org

www.sthedwig.ca
411 Olive Avenue

Oshawa, Ontario L1H 2P9

Msze święte Dnia Pańskiego 
Sunday Masses

Sobota – Saturday: 5:00PM (PL)
Niedziela – Sunday: 8:00AM (PL) 

                                9:30AM (ENG)
                              11:00AM (PL) 

 
 

 

Msze w dzień powszedni - Daily Mass
Monday – Wednesday – Friday: 7:00PM 
Tuesday – Thursday – Saturday: 8:00AM 

 
 

http://www.sthedwigsparish.ca/
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„Zalecam więc przede
wszystkim, by prośby,

modlitwy, wspólne
błagania, dziękczynienia

odprawiane były za
wszystkich ludzi (…..) Jest
to bowiem rzecz dobra i

miła w oczach Zbawiciela
naszego, Boga, który

pragnie, by wszyscy ludzie
zostali zbawieni i doszli do

poznania prawdy.”
( 1  TM 2 ,  1 -4 )

Niedziela - Sunday Styczeń 30
8:00 AM † Władysław Skomra -  Teresa i  Jan Zubrzycki

9:30 AM † Cecyl ia  Gugala – Maria

11:00 AM 1 )  Za paraf ian i  dobrodzie jów–Ks.  Marcin
2 )  Dziękcz .  z  okaz j i  urodzin z  prośbą o Boże bł .  d la
córki  Violet ty  -  Mama
3)  Dziękcz .  z  okaz j i  41  rocznicy ś lubu 
Anny i  Andrze ja  Gądek z  prośbą o Boże bł .  i  
opiekę M.  B .  d la  ca łe j  Rodziny ,  dz ieci  i  wnuków
4)  Dziękcz .  z  okaz j i  70 urodzin Heleny 
i  Władysława Łakomy z prośbą o Boże bł .  
i  opiekę Matki  Najświętsze j
5 )  O Łaskę uzdrowienia d la  Raya Sapier  
-  Dziadkowie
6)† Tadeusz Sankowski ( rocz .śm. )  -  Syn z  Rodziną
7)  †  Maria  Bundyra (20 rocz .  śm. )  -  Dzieci  
z  Rodzinami
8)  †  Mieczysław Rogalski  (9rocz .  sm. )  -  Córka 
i  wnuk Antoś
9)  †  Tadeusz Gardziński  (20rocz .  śm. )  -  Adam i  Ewa 
z  Rodziną
10)†  Eddie Kołodzie jczak -  Rodzina Rogalski
 Poniedziałek - Monday Styczeń 31

7:00 PM †† Janina i  Władysław Wojtas ik-  Rodzina

Wtorek - Tuesday Luty 1
8:00 AM † Stefania Dulemba -  wdzięczni  paraf ianie 
Środa - Wednesday Luty 2
7:00 PM † Maria  Rogozińska ( rocz .  śm. )  -  Córka 

z  Rodziną
Czwartek - Thursday Luty 3
8:00 AM Dziękczynna z  prośbą o B .B  d la  kapłanów

Piątek - Friday Luty 4     I piątęk miesiąca

7:00 PM † Władysława i  Józef  Kruczek -  Syn 
z  Rodziną

6:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Sobota - Saturday Luty 5  I sobota miesiąca
8:00 AM † ks .  Zbigniew Pa jdak SChr
5:00 PM † †  Dorota i  Robert  Kuczepa -  Rodzina

Kuczepa
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Niedziela - Sunday Luty 6
8:00 AM O Boże B ł . ,  Opiekę Maryi  i  potrzebne łaski

d la  Mariusza w dniu urodzin -  Mama

9:30 AM † Eddie Kołodzie jczak -  par ishioners

11:00 AM 1 )  Za naszych paraf ian i  dobrodzie jów-
Ks .  Marcin
2 )  O Boże bł  d la  rodzin ,  przy jmujących wizytę
duszpasterską-  ks .  Marcin
3 )  O Boże bł .  dary D.  Św. ,  opiekę M.B .  i  zdrowie
dla  Adama z okaz j i  89 urodzin -  Córka z  Rodziną
4 )  O Boże bł . ,  Dary Ducha Św.  opiekę Maryi  i
łaskę zdrowia d la  Adama z ok 89 ur . -  Żona
5)  †  Maria  Bundyra (20 rocz .  śm. )  -  Dzieci  
z  Rodzinami
6)  †  Edmund Sobiechowski (50 rocz .  śm. ) -  Dzieci  z
Rodzinami
7 )  †  Wal ter  Buczyński  -  M.  Buczyński  i  L .  Kalata  z
Rodzinami
8)  †  Kazimierz Gardziński  (31  rocz .  sm. )  -  Syn z
Żoną i  Rodziną

Poniedziałek - Monday Luty 7
7:00 PM †† Maria  i  Józef  Krygowski  -  Córka z  Rodziną

Wtorek - Tuesday Luty 8
8:00 AM † za dusze w czyśćcu c ierpiące -  E la

Środa - Wednesday Luty 9
7:00 PM †  Hal ina Bednarska (29 rocz .  śm. )  -  Fe l iks  &

Krystyna
Czwartek - Thursday Luty 10
8:00 AM Dziękczynna i  o  Boże B ł .  d la  

Henryka Dzi l ińskiego z  okaz j i  urodzin
Piątek - Friday Luty 11

7:00 PM Za chorych cz łonków Towarzystwa
Różańcowego

6:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Sobota - Saturday Luty 12
8:00 AM † Krystyna Michal iszyn -  od Jas ia  z  Rodziną
5:00 PM † †  Eugeniusz i  Kazimierz Malski  oraz

Franciszek i  Maria  Krawiecki -  Rodzina

Intencje papieskie na miesiąc
Luty/ Pope's February Prayer

Módlmy się w intencji zakonnic 
i innych kobiet konsekrowanych  
 dziękując im za ich misję i odwagę 
 aby nadal odkrywały nowe
odpowiedzi w obliczu wyzwań
naszych czasów.
We pray for religious sisters and
consecrated women; thanking them
for their mission and their
courage; may they continue to find
new responses to the challenges of
our times.



2 Lutego- Ofiarowanie Pańskie
LITURGIA

Święto Ofiarowania Pańskiego ( Matki Bożej Gromnicznej)
obfituje w symbole. Płonąca świeca jest symbolem
Chrystusa. Światło w rękach wiernych oznacza płomień ich
żywej wiary, z którą powinni iść na spotkanie ze Światłem
najdoskonalszym. Nikt inny nie przebije ciemności
grzechów, jedynie Światło, jakim jest Jezus, a to Światło
swoimi rękami podaje nam Maryja. Całe, więc życie
chrześcijanina powinno się spalać – na wzór świecy – w
służbie Bogu i bliźnim.
Z inicjatywy Św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego
jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą
modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Bogu i
ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia
będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia
zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. 
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Sakramenty Święte

Feb 2nd The Presentation of the Lord
LITURGY

The Presentation of the Lord is full of symbols. The burning
candle is a symbol of Christ. The light in the hands of the faithful
signifies the flame of their living faith with which they should go
to meet the most perfect Light. No one else can pierce the
darkness of sins, only the Light that is Jesus, and this Light is
given to us by Mary with her hands. So the whole life of a
Christian should be burned - like a candle - in the service of God
and neighbor.

On the initiative of St. John Paul II, this Feast is also the
World Day of Consecrated Life. Our prayers will include
people who serve God and people in various orders and
congregations. On this day we will ask for numerous and
holy vocations to religious life in our families and parish
community.

SAKRAMENT CHRZTU / BAPTISM
Chrzest dziecka prosimy zgłosić
miesiąc wcześniej. Rodziców i
rodziców chrzestnych obowiązuje
udział w katechezie przed
chrztem. Rodzice muszą być
członkami wspólnoty parafialnej.
Please contact Parish Office at
least one month before the
planned date of baptism.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA /
MARRIAGE

Pary narzeczeńskie proszone są o
skontaktowanie się z księdzem
rok przed planowaną datą ślubu. 
 Obowiązkowe jest uczestnictwo
w kursach przedmałżeńskich.
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 /
RECONCILIATION

Do Sakramentu Pojednania
(Spowiedzi Św.) można przystąpić
pół godziny przed każdą Mszą św. 
The Sacrament of Penance
(Confession) is offered half an
hour before each Mass.
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Najbliższe nabożeństwa
LITURGIA

2 lutego - Matki Bożej Gromnicznej - przynosimy ze sobą
świece do poświęcenia
3 lutego - Św. Błażeja - błogosławieństwo gardeł
4 lutego - 1 piątek miesiąca - adoracja i wynarodzenie
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
5 lutego - Św. Agaty - poświęcenie chlebów, soli i wody

KOLEKTA 16 .01 . 23 .01 .

TACA/COLLECTION $3 , 155 $1905

BEZ KOPERT/LOOSE $40 $55

POOR BOX         $2 $44

FLOWERS $40 $

FUEL    $620 $20

RENOVATION     $171 $

Bóg zapłać wszystkim
dbającym o nasz kościół 

- za wszystkie ofiary i prace.
Thank you for your generosity!

God Bless You!

Dzienniczek św. siostry Faustyny
DUCHOWOŚĆ

 (1052) O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu
miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim,
aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie,
Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich
utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech
moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich
od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia
na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie,
kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić
świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz

Rozbieranie dekoracji świątecznych
PROŚBA

W czwartek 3 lutego o godzinie 5pm odbędzie się
rozbieranie świątecznych dekoracji, choinek i szopek.
Prosimy o liczne zaangażowanie się rodziców dzieci
komunijnych i przyg. się do bierzmowania jak i pozostałych
chętnych do pomocy parafian. Pracy jest wiele, ale
wspólnymi siłami pokonamy każde trudności.

$465       $745 

 NEW YEAR'S DAY $75 $45

INITIAL OFFER.   $70 $95

Podziękowania
WIZYTA DUSZPASTERSKA

Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzinom za wspólne
spotkania i modlitwy podczas wizyty duszpasterskiej. 
Msza Święta w intencji Rodzin zostanie odprawiona 6 lutego
o godz. 11:00. Za wszelką życzliwość - serdeczne Bóg zapłać.

BIULETYN
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  Uprze jmie zawiadamiam,  że moje biuro
księgowe ,  M.H.  Account ing &Tax Services
Inc . ,  jest  zamknięte od stycznia 2022 z
powodu pójśc ia  na emeryturę .
Chcia łabym bardzo serdecznie
podziękować wszystk im moim Kl ientom
za długoletnią  współprace ,  zaufanie i
lo ja lność .  Życzę Państwu dużo zdrowia ,
wszelk ie j  pomyślności  i  spełnienia
planów.  Z  poważaniem,  
Maria H.  Gorski  

Zadanie dla Dzieci
Zadanie dla Dzieci

We encourage parishioners to
use the services of companies
advertising in the newsletter.

I f  you are interested in p lacing
your company 's  of fer  in our
bul let in ,  p lease contact  the

par ish of f ice .
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Zachęcamy parafian do
korzystania z usług firm

reklamujących się w
biuletynie.

Wszystkich zainteresowanych
umieszczeniem oferty  swoje j
f i rmy w naszym biuletynie ,
prosimy o kontakt  z  biurem

paraf ia lnym.

Dla dzieci i młodzieży:Dla dzieci i młodzieży:
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Grupy parafialne - Parish GroupsKomitet parafialny
Parish Counsil Prezeska Żywego Różańca - Rosary Society

GRAŻYNA ZAKRZEWSKA 905-434-6362

Dekoracja Kościoła - Church Decor
DANUTA WUJEK 905-721- 1269

Koordynator Kolektorów - Coordinator of Collectors
STREFAN MICHALSKI  905-434-1813

Koordynator Lekcji Religii - Religion Education Coordinator
RENATA WÓJTOWICZ 905-441- 1992

Szkoła Polska im św.Jadwigi - Polish St.Hedwig's School
MONIKA SITARZ 905-571-4858

Rycerze Kolumba - Knights of Columbus
HENRY RECZULSKI  905-728-2532

Zespół Pieśni i Tańca "Tatry"
FIL IP  ALEKSANDER 289-928-1969
ARLETA DOROSZUK 905-914-6578

Związek Harcerstwa Polskiego
ANNA DZIĘGIEL-KNUTEL 289-385-0230
ADAM KUBIK 289-600-2581

Prezes Związku Podhalan oddział Oshawa
STANISŁAWA MĄKA 905-259-7851

Prezes Związku Narodowego Polaków w Kanadzie - Gmina 7
STANISŁAW DYMECKI 905-728-2970

Koło Przyjaciół Harcerstwa
ANDRZEJ  NOWAK 905-213-2596

Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im. C.K.Norwida
KRYSTYNA ŚWIRSKA 905-434-1706

Koordynator Ministrantów - Coordinator of Altar Boys
KRYSTYNA PĘKAŁA 905-404-8026

Przewodniczący Rady Duszpasterskiej
Parish Counsil President

JÓZEF PUZIO 289-512-5421

Przewodniczący Rady Finansowej
Finance Committee Rep.

JAN RZESZUT 905-925-6646

Księgowa
Parish Accountant

MARIA FOTHERINGHAM 905-728-8147

Parish Office
Secretary

ALEKSANDRA KOŁODZIEJ

Groundskeeper
JÓZEF ZAKRZEWSKI  905-434-6362


