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BIULETYN
Oficjalny biuletyn Parafii św. Jadwigi w Oshawie
News of St. Hedwig Parish in Oshawa

"Wypłyń na głębie..."
PISMO ŚWIĘTE

Spojrzenie pełne miłosierdzia
Obraz belki w oku człowieka to literacka przesada,
hiperbola,
wyobrażenie
bardzo
nierealistyczne.
A
jednocześnie bardzo trafne, ponieważ ukazuje, jak głęboko
i intensywnie człowiek potrafi oszukiwać samego siebie.
Jakie iluzje potrafimy skonstruować, by obronić swoje
stanowisko przed samym sobą. By przed samym sobą
pozostać niewinnym. W samym środku przegranego życia,
utopieni w grzechu, z twarzą ukrytą za maską – wciąż
potrafimy osądzać i krytykować innych, odgrywać rolę
zdystansowanego i sprawiedliwego sędziego, oczekiwać
szacunku i posłuchu. Paradoksem jest, że zapominamy, jak
przenikliwe jest spojrzenie Boga, który potrafi poznać
prawdę o nas. On jeden, widząc drzazgi i belki w naszych
oczach, wytrwale uczy nas spojrzenia pełnego miłosierdzia.
Panie Jezu, obraz, którym mnie dzisiaj napomniałeś, może
nawrócić moje serce, bo
uświadamia mi, że osądzającym
i pogardliwym spojrzeniem,
skierowanym ku bliźnim,
dodaję cierpień do Twojej
krzyżowej drogi.
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Informacje
Duszpasterstwo prowadzą
księża chrystusowcy

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
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Niedziela - Sunday Luty 27
8:00 AM †

„Jeżeli więc ustami swoimi
wyznasz, że Jezus jest
Panem, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go
wskrzesił z martwych –
osiągniesz zbawienie. Bo
sercem przyjęta wiara
prowadzi do
sprawiedliwości, a
wyznawanie jej ustami –
do zbawienia..”
(RZ 10, 9-10)

Stefan Czajowski ( rocz. śm.) - Rodzina
Czajowski
9:30 AM † Helen Gorny - Genowefa Rzeszut & Family

11:00 AM 1) Za parafian i dobrodziejów–Ks. Marcin
2) O pokój na świecie zwłaszcza na Ukrainie
3) Dziękcz. z prośbą o dar uzdrowienia, Boże łaski i
opiekę M.Bożej dla Rodzicy Rozdeba
4) Dziękcz. z okazji r. ślubu Katarzyny i Kazimierza z
prośbą o Boże Bł. na dalsze lata - Przyjaciele
5)Dziękcz. z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i Boże
Bł. dla Moniki i dziecka
6) O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Jerzego
Kubowicza- kuzyn z Rodziną
7) O uzdrowienie duszy i ciała Christophera
8)† ks. Stanisław Rakiej
9)† Zorian Kica

Poniedziałek - Monday Luty 28

7:00 PM † Leon Dragon - Córka z Rodziną

Wtorek - Tuesday Marzec 1

8:00 AM † † Antonina Jedynak i Leontyna Fal- prafia

Środa - Wednesday Marzec 2 Środa Popielcowa / Ash Wednesday
11:00 AM Dziękcz. z prośbą o Boże bł oraz opiekę M.

Bożej dla Elizy - Rodzice
7:00 PM O zdrowie i potrzebne łaski dla Elizy z
okazji 30 urodzin - Rodzice i Siostra
Czwartek - Thursday Marzec 3
8:00 AM O przymnożenie wiary, nadziei i miłości dla
kapłanów i nowe powołania kapłańskie i
zakonne
Piątek - Friday Marzec 4
1 piątek miesiąca /św. Kazimierza Królewicza
6:00 PM Różaniec
6:30 PM Droga Krzyżowa
7:00 PM † † Kazimiera i Kazimierz Superson
oraz
Helen Tesarska - Rodzina
Sobota - Saturday Marzec 5
1 sobota miesiąca
8:00 AM † Robert Suski (2 rocz. śm.) - Żona z Dziećmi
5:00 PM † Witold Kazimierczak (1 rocz. śm.) - Żona i
Córki z Rodzinami
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Niedziela - Sunday Marzec 6
8:00 AM †

Władysław Skomra - Tina i John Fallis z
Rodziną
9:30 AM † Jan Ciosk (1st death anniv.) - Wife with
Family

11:00 AM 1) Za naszych parafian i dobrodziejówKs. Marcin
2) O pokój na świecie zwłaszcza na Ukrainie
3) Dziękczynna z prośbą o Boże Bł. i wszelkie
potrzebne łaski dla Tomasza z okazji urodzin Rodzina
4) Dziękcz. z prośbą o Boże Bł. i opiekę M. Bożej z
okazji 90tych urodzin dla Teresy Michalak - Córka z
Zięciem
5) Dziękcz. za wszelkie otrzymane łaski z okazji
65tej rocznicy pożycia małzeńskiego Zofii i Bolesława
Drański z prośbą o dalsze Boże Bł. dla rodziny
6) † Wojciech Łękawski (12 rocz. śm.) - Żona z Rodziną
7 † Leon Dragon

Poniedziałek - Monday Marzec 7

5:00 PM Droga Krzyżowa - z udziałem młodzieży
7:00 PM † Władysław Skomra - Alfred Szabunia

Wtorek - Tuesday Marzec 8 Dzień kobiet
8:00 AM O

łaskę nawrócenia i wybrania drogi
zbawienia dla pewnej pary

Środa - Wednesday Marzec 9

6:30 PM Droga Krzyżowa
7:00 PM †Władysław Skomra - Rodzina Szabunia

Czwartek - Thursday Marzec 10

8:00 AM †Helena Pańszczyk (42 rocz. śm.)

Piątek - Friday Marzec 11

6:00 PM Różaniec
6:30 PM Droga Krzyżowa
7:00 PM O łaskę zdrowia dla wnuczki - Babcia

Sobota - Saturday Marzec 12

8:00 AM † Genowefa Sucharska - Rodzina Balwińczak
5:00 PM † Feliksa Bednarska (62 rocz. śm.) - Krystyna
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" Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o
Najwyższy:
głosić z rana Twoją
łaskawość,
a wierność Twoją nocami,
...
Bo rozradowałeś mnie, Panie,
Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk
Twoich. "
( PS 92, 2-5 )

Modl i t wa o dar pokoj u
św. J ana Pawł a I I
Boże oj ców naszych, wi el ki i mi ł osi er ny!
Pani e życi a i pokoj u, Oj cze wszyst ki ch
l udzi . Twoj ą wol ą j est pokój , a ni e
udr ęczeni e. Pot ęp woj ny i obal pychę
gwał t owni ków. Wysł ał eś Syna swego
J ezusa Chr yst usa, aby gł osi ł pokój bl i ski m
i dal eki m i zj ednoczył w j edną r odzi nę
l udzi wszyst ki ch r as i pokol eń.
Ni ech j uż ni e będzi e wi ęcej woj ny – zł ej
pr zygody, z kt ór ej ni e ma odwr ot u, ni ech
j uż ni e będzi e wi ęcej woj ny – kł ębowi ska
wal ki i pr zemocy.
Spr aw, ni ech ust ani e woj na ( …) , kt ór a
zagr aża Twoi m st wor zeni om na ni ebi e, na
zi emi i w mor zu.
Z Mar yj ą, Mat ką J ezusa i naszą, bł agamy
Ci ę, pr zemów do ser c l udzi
odpowi edzi al nych za l osy nar odów.
Zni szcz l ogi kę odwet ów i zemst y, a poddaj
pr zez Ducha Świ ęt ego nowe r ozwi ązani a
wi el koduszne i szl achet ne, w di al ogu i
ci er pl i wym wyczeki wani u – bar dzi ej
owocne ni ż gwał t owne dzi ał ani a woj enne.
Oj cze, obdar z nasze czasy dni ami pokoj u.
Ni ech j uż ni e będzi e wi ęcej woj ny. Amen.
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Sakramenty Święte

March 6 - temptations
LITURGY

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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Christ's only hope in temptations
The opening of today's Gospel brings to mind the green and flourishing
lands, sprinkled by the waters of the Jordan, and the rocky desert of
Judea. Both of these places are the fields of action of the Spirit. This is
how it should be in our lives. Both the moments of joy and abundance
and the moments of sorrow and pain are to be filled with the presence
of God. Christ tempted in the wilderness is not tempted. We know the
devil's vengeance from the description of the Lord's Passion: the last
temptation took place on the cross. Jesus could prove himself to be the
Son of God and escape death, but then everyone's life would be a
desert forever, away from the refreshing waters of the Jordan.
Lord Jesus, I will never say: If you are the Son of God ... I know that you
are the Messiah, the only hope in the temptations in the desert of my
heart.

Rekolekcje

DOMOWE GRUPY
Przypominamy, że przygotowujemy się do przeżycia w tym roku
wielkich domowych rekolekcji parafialnych. Trwają zapisy gospodarzy
małych grup. Liczymy na 200 małych grup. Każdy może zostać
gospodarzem. Wystarczy zaprosić do siebie kilka osób (reguła dwóch
przyjaciół), a nasza ekipa dostarczy komplet potrzebnych materiałów
(filmy i teksty). Są to spotkania otwarte dla wszystkich, bez względu na
przekonania czy poglądy. Już dziś można rejestrować się korzystając z
ulotki lub mailem: swjadwigaoshawa@gmail.com lub telefonicznie
9055760434. Polecamy waszej modlitwie wszystkich uczestników, jak
również owoce tych spotkań. „Przyjdź Królestwo Twoje!”.

Wielki Post
NABOŻEŃSTWA
Gorzkie Żale- w każdą Niedzielę o godz 3 pm z kazaniem pasyjnym
Droga Krzyżowa w poniedziałek o 5pm z udziałem młodzieży i
kandydatami do bierzmowania; środa 6:30pm z udziałem dzieci i grupy
komunijnej; piątek 6:30pm z udziałem dorosłych.
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Środa Popielcowa
LITURGIA
W Środę Popielcową rozpoczniemy przeżywanie czasu Wielkiego Postu.
Na znak naszego nawrócenia i pokuty przyjmiemy popiół na nasze
głowy. Jest to gest naszej pokory, bo jesteśmy słabymi ludźmi, a
grzechy tak często odłączają nas od Boga. To także znak naszej wiary,
bo chociaż jesteśmy słabi i grzeszni, to jednak Chrystus swoją mocą ten
ludzki proch wynosi do godności dzieci Bożych.W środę popielcową
obowiązuje ścisły post jakościowy i ilościowy. Należy powstrzymać się
od spożywania mięsa, a liczba posiłku powinna ograniczyć się do
trzech, w tym tylko jednego do syta. Papież Franciszek przejęty sytuacją
na Ukrainie ogłosił ten dzień dniem postu i modlitwy o pokój na
świecie.
Msze św. z poświęceniem i przyjęciem popiołu o godz.: 11am i 7:00pm.

Wydarzenia
SAKRAMENTY
Komunia Święta:
- 15 Maja godzina 9:30 English Group
- 22 Maja godzina 11:00 Polska Grupa
Bierzmowanie :
- 29 Maja godzina 11:00 Polska Grupa

KOLEKTA
TACA/COLLECTION

13.02.
13.02
$3,686

20.02
20.02.
$2,594

BEZ KOPERT/LOOSE
POOR BOX
INITIAL OFFER.

$293
$15
$90

$55
$27
$15

FUEL

$2,310

$85

RENOVATION

$410

$40
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$345

$620

RECOLLECTION
OBECNY STAN KONTA
OPERACYJNEGO

$20

$ 69, 075.48

13 MARCA PRZEWIDZIANA JEST KOLEKTA NA
RENOWACJĘ NASZEGO KOŚCIOŁA

Bóg zapłać wszystkim
dbającym o nasz kościół
- za wszystkie ofiary i prace.
Thank you for your generosity!
God Bless You!

Informacja
REKOLEKCJE
od 14 do 18 Marca ks. Marcin przeżywać będzie rekolekcje. W tych
dniach nie będzie celebracji Mszy św. w kościele. Życzymy wszystkim
parafianom owocnych przeżyć duchowych w wielkim poście.

Dzienniczek św. siostry Faustyny
DUCHOWOŚĆ
(Dz 906) W chwilach ciężkich, wpatrywać się będę w rozpięte i ciche
Serce Jezusa na krzyżu, a w buchających płomieniach z miłosiernego
Jego Serca, spłynie mi moc i siła do walki.
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Ogłoszenia
Please be advised that my accounting
office, M.H. Accounting & Tax Services
Inc., has been closed since January 02,
2022 due to my retirement. I would like
to thank all my Clients for cooperation,
trust and loyalty. I wish you lots of good
health and all the best in your future
endeavour.

Yours truly,
MARIA H. GÓRSKI
---------------------------------------------------Ogłoszenie Weteranów:
26 lutego o godz. 9:30am - zebranie
zarządu
27 lutego o godz. 2pm - zebranie i
wybory
Wszyscy członkowie są zaproszeni

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

Emerytka z samochodem szuka pracy
na part-time najchetniej przy starszej
osobie / Whitby i okolice/
Tel. 905 351 9332. Alicja.
-----------------------------------------------------

Poszukuję osoby do opieki nad starszą
Panią / Tel. 905 441 0866

Zniesienie obostrzeń
od wtorku 1 marca 2022 r. w ławkach w
kościele
i
sali
parafialnej
nie
obowiązują limity i dystanse pomiędzy
uczestnikami
·Śpiew
zbiorowy
może
zostać
wznowiony.
·Kolektorzy,
ministranci,
lektorzy,
szafarze komunii mogą wrócić do
swojej posługi. Dowody szczepień nie
są wymagane
-komunia św. może być udzielana na
rękę i do ust
- woda święcona dostępna do użytku
- nadal obowiązują maski
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Zachęcamy parafian do
korzystania z usług firm
reklamujących się w
biuletynie.
Wszystkich zainteresowanych
umieszczeniem oferty swojej
firmy w naszym biuletynie,
prosimy o kontakt z biurem
parafialnym.
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Komitet parafialny
Parish Counsil
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

Grupy parafialne - Parish Groups
Prezeska Żywego Różańca - Rosary Society
GRAŻYNA ZAKRZEWSKA 905-434-6362

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

Rycerze Kolumba - Knights of Columbus #16229
HENRY RECZULSKI 905-728-2532

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

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

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

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

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

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

Koło Przyjaciół Harcerstwa
ANDRZEJ NOWAK 905-213-2596

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

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

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

BIULETYN

STRONA 8

