
"Wypłyń na głębię..."
PISMO ŚWIĘTE

W dzisiejszej Ewangelii Św.Jan kładzie szczególny
 nacisk na dostępny zmysłom aspekt dowodu, 
którego Tomasz zażądał i na który Jezus zezwolił. Tomasz taj jak my
jest wezwany do wiary poprzez świadectwo innych. Słowa Tomasza
„Pan mój i Bóg mój!” (J 20,28) są wyznaniem wiary. Ustami Tomasza
wszyscy wyznajemy, iż Jezus jest Bogiem. Wyznajemy, iż Jezus ma
władzę Boga – jest Stwórcą, Sędzią i Królem. Jezus jest Panem „moim”
i Bogiem „moim”. Jest odtąd naszym życiem. 
Odpowiedzią Jezusa na wyznanie Tomasza jest błogosławieństwo:
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29). Słowa te
jednak nie są jednak napiętnowaniem Tomasza. Nie jest to również
wyrzut ze strony Jezusa, a jedynie pouczenie skierowane do
wszystkich takich uczniów jak Tomasz. Jezus wyraźnie powiedział:
Tomaszu, uwierzyłeś dlatego, że mnie doświadczyłeś, bo spotkałeś się
ze Mną. Uwierzyłeś, gdyż mogłeś dotknąć moich ran. Jednak
szczęśliwymi – błogosławionymi są wszyscy ci, którzy nie widzieli, a
uwierzyli świadectwu tych, którzy Mnie widzieli. Każdy, kto uwierzy
świadectwu Kościoła, zostaje przez Jezusa nazwany błogosławionym –
szczęśliwym.
Historia apostoła Tomasza jest dla nas ważna przynajmniej z trzech
racji, wskazał Papież Benedykt XVI: „po pierwsze, ponieważ nas
umacnia, gdy doznajemy niepewności; po drugie, ponieważ pokazuje
nam, że każda wątpliwość może prowadzić do jasnej odpowiedzi,
wykraczającej ponad wszelkie niepewności; i wreszcie, ponieważ
słowa skierowane do niego przez Jezusa przypominają nam o
prawdziwym sensie dojrzałej wiary i zachęcają nas, byśmy pomimo
trudności trwali na naszej drodze w bliskości z Nim”.
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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 

 
 

90 rocznica erygowania Towarzystwa Chrystusowego

70 lecie założenia parafii św. Jadwigi w Oshawie

http://www.sthedwigsparish.ca/
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"Dziękujcie Panu, bo jest
miłosierny."

PSALM 118 Niedziela - Sunday  Kwiecień 24     
8:00 AM † Adrian Krasnowski  

9:30 AM † Mounzer Kasouha -  Daughter  & Fami ly 

11:00 AM1 )  Za naszych paraf ian i  dobrodzie jów- Ks .  Marcin
2 )  W intenc j i  k leryków TChr sk łada jących dozgonne s luby zakonne
oraz przeżywających rocznice zakonne
3)  Dziękcz .  z  ok 30 r .  ś lubu Barbary i  Jana z  prośbą o Boże B ł .  na
dalsze la ta  -  Przy jac ie le
4 )  O łaskę zdrowia d la  Zbyszka -  Przy jac ie le
5 )  O łaskę uzdrowienia d la  Czesława i  potrzebne łaski  -  Rodzina
6)  O łaskę uzdrowienia d la  s iostry E l i  -  Brat
7 )  Dziękcz .  z  prośbą o wszelk ie potrzebne łaski  d la  Krzysztofa -
Rodzina
8)  Dziękcz .  z  prośbą o dalsze łaski  d la  Rodziny Hyjek
9)  O łaskę zdrowia i  opiekę M.  Bożej  d la  Kazi -  Przy jac ie le
10)  Dziękcz .  za łaskę życia  z  prośbą o Boże Mi łosierdzie d la
Gabrysia
11 )  †  Stanis ław Bednarski  (8r .  śm. ) -  Rodzina
12 )  †  Bogusława Zubrzycka -  Dzieci  z  Wnukami
13 )  †  Eddie Kołodzie jczak -  Helen Ciosk z  Rodziną
14 )  †  †  Maria  i  Damian Pańszczyk -  Syn z  Rodziną 
15 )  †  Stefania Dulemba -  wdzięczni  paraf ianie
16 )  †  Józefa Michno -  Córka Teresa z  Rodziną
17 )†  †   Katarzyna i  Wojc iech Hodorowicz -  Rodzina
18 )   †   Bronis ława Barc ikowska -  Rodzina
19 )   †   Maria  Gardziński  (36 r .  śm. )  -  Rodzina 
20)   †   Stanis ława Badurina -  Mąż z  Rodziną

 

Wtorek - Tuesday Kwiecień 26
8:00 AM † Leon Dragon -  Helen Ciosk z  Rodziną

Czwartek - Thursday Kwiecień 28
8:00 AM † Hieronim Sławecki  -  Żona Władysława ,  Dzieci  i  Wnuki

Środa - Wednesday Kwiecień 27
7:00 PM †  Leon Dragon z prośbą o mi łosierdzie Boże za

przyczyną Niepokalanej  Maryi  Panny -  Jo lanta 

3:00 PM NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Poniedziałek - Monday Kwiecień 25
7:00 PM †  Renia Krauja  -  Janina Charewicz z  Rodziną

Sobota - Saturday Kwiecień 30      
8:00 AM

Helen i  Stanis ław Lalak (  r .  ś lubu)  z  prośbą o 
Boże B ł .  i  opiekę Matki  Przenajświętsze j

5:00 PM
†  †  Genowefa i  Kazimierz Chludzińscy -  Rodzina

AP 1 ,  13 - 18

"Kiedy Go ujrzałem, upadłem
jak martwy do Jego stóp, a On
położył na mnie prawą rękę,
mówiąc: «Przestań się lękać!
Jam jest Pierwszy i Ostatni, i
żyjący. Byłem umarły, a oto

jestem żyjący na wieki
wieków i mam klucze śmierci

i Otchłani.."

Piątek - Friday Kwiecień 29            

7:00 PM † Adam Czuba -  Przy jac ie le  
6:00 PM Adorac ja  Najświętszego Sakramentu
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Niedziela - Sunday Maj 1
8:00 AM  O zdrowie i  potrzebne łaski ,  Opiekę dla  Moniki

z  ok .  32  urodzin -  Rodzice i  S iostra
9:30 AM

11:00 AM 1 )  Za naszych paraf ian i  dobrodzie jów- Ks .   Marcin
2 )  O pokój  na świecie zwłaszcza na Ukrainie
3 )  W intenc j i  Ojczyzny
4)  Dziękcz .  z  prośbą o Boże B ł .  i  potrzebne łaski  d la
Klary w dniu Chrztu Św.  -  Rodzina
5 )  Dziękcz .  z  ok .  ur .  Franciszka z  prośba o Boże B ł .  i
zdrowie -  Żona
6)  Dziękcz .  z  ok 70tych urodzin Janiny Bator  z
prośba o Boże B ł .  i  zdrowie -  Dzieci  z  Rodzinami
7 )  O łaskę uzdrowienia d la  Kazimiery -  Dzieci
8 )  O Bł .  Boże i  potrzebne łaski  d la  Veroniki
P iechocki  z  ok .  98 urodzin -  Janina Skomra
9)  O Boże B ł .  i  opiekę M.  Bożej  d la  Moniki  -  Rodzice
10)  †  Józefa Michno -  Rodzina Gruchot
11 )†  †  Jadwiga Mówińska (5  r .  śm. ) i  Teof i l  Mówiński  -
Rodzina
12 )  †  Barbara Kubiak ( 1  r .  śm. )  -  Córka z  Rodziną
13 )  †  Karol  Bundyra (20 r .  śm. )  -  Dzieci  z  Rodzinami

Wtorek - Tuesday Maj 3
8:00 AM † Wies ław Wudarzewski  -  Kolega z  pracy

Czwartek - Thursday Maj 5
8:00 AM Dziękcz .  za kapłanów z prośbą o l iczne powołania

i  wieczny odpoczynek dla  zmar łych ks ięży

Sobota - Saturday Maj 7             I Sobota Miesiąca
8:00 AM † Władysław Gandera -  Żona z  Dziećmi
5:00 PM † Antoni  L is twon (28 r .  śm. )  -  Rodzina

"Śpiewajcie psalm,
wszyscy miłujący Pana, 

 i pamiętajcie o Jego
świętości.

 Gniew Jego bowiem trwa
tylko przez chwilę, 

 a Jego łaska przez całe
życie. 

 Płacz nadchodzi z
wieczora, a rankiem

wesele.."
 
 
 

(  PSALM 30)

Środa - Wednesday Maj 4 Nabożeństwo Majowe przed Mszą o 6:45 PM
7:00 PM † Leokadia Kulesza (29 r .  śm. )  -  Rodzina

 Frank & Helen Matusiak 45 rocz .  ś lubu -  Dzieci
i  Wnuki  

Poniedziałek - Monday Maj 2 Nabożeństwo Majowe przed Mszą o 6:45 PM
7:00 PM † Paweł  Trachimowicz -  Córka z  Rodziną

Piątek - Friday Maj 6             I Piątek Miesiąca/
                                              Nabożeństwo Majowe przed Mszą o 6:45 PM       

7:00 PM † Genowefa i  Seweryn Luchowski  -  Syn z  Rodziną
6:00 PM Adorac ja  Najświętszego Sakramentu

1:00 PM ŚWIĘCONKA PARAFIALNA



LITURGY

The main point here however, is to emphasise God’s generosity, recalling the
amount of water changed into wine at Cana, the amount left over after feeding the
crowds in the desert, the abundance of life that the Good Shepherd gives and the
fullness of the Spirit, life-giving water that guarantees we are never thirsty…
And the net was not broken. The net itself is, as in other texts, a symbol of the
Kingdom of God. This is all clearly a parable, a symbol of their future work as
fishers of people, a work whose success will originate in the power of Jesus
behind them and in their following what he tells them to do.
On the shore they find that Jesus has lit a fire. There is bread and some fish
cooking. (Where did these fish come from? It is the kind of question we do not
need to ask when reading a symbol-full passage like this.) “Bring the fish you have
just caught.” “You”??? Yes, literally they had pulled the fish in but where had they
originally come from? The same goes for much of what we claim to do. It is
important to acknowledge God’s role in our actions, especially our “successes”.
In response to the command, it is Peter, the leader – now and in the future, who
alone brings in the huge catch from the boat by the water’s edge. Peter alone
dragging the net in is an image of the Kingdom coming (compare the parable in
Matt 13:47). It also signifies the special position of Peter in the mission of the
Apostles. 
Jesus then invites them to come and eat with him the meal he has prepared for
them. Here, too, there are eucharistic overtones. Now as they stand close to the
friendly stranger, no one dares to ask “Who are you?” because they know quite
well it is the Lord, the risen Jesus. Again we are being taught to find the presence
of the Lord in all those who are kind to us, who do good to us in any way and
especially in those who share the eucharistic meal with us. Just as we are called
to be Jesus to everyone that we encounter.
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Sakramenty Święte
SAKRAMENT CHRZTU / BAPTISM

Please contact Parish Office at
least one month before the
planned date of baptism.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA /
MARRIAGE

Couples are required to make
personal 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.
 

April 24 - "I am going fishing" John 21, 1-19

POGRZEB/ FUNERAL
Wszelkie sprawy związane z
organizacją pogrzebu
rozpoczynamy od spotkania z
ks. Marcinem Dzilinskim SChr
w parafii a nie od domu
pogrzebowego. 
All matters related pertaining
to the organization of the
funeral you should begin with a
meeting with Fr. Marcin
Dziliński SChr in the parish, not
with the funeral home.

Rekolekcje 
W imieniu o. Jacka Cydzika chciałbym podziękować wszystkim
parafianom za tak liczny udział w rekolekcjach i ofiary. Osoby, które
chcą wesprzeć inicjatywy ewangelizacyjne prowadzone przez ojców
redemptorystów mogą znaleźć koperty na stoliku z tyłu kościoła.

Rozbieranie dekoracji światecznych
We wtorek 3go maja o 5 pm odbędzie się rozbieranie grobu i
dekoracji świątecznych. Prosimy o pomoc. Zapraszamy, którzy mają
czas, zwłaszcza rodziców dzieci przygotowujących się do komunii i
bierzmowania. 



KOLEKTA 13 .02 . 20 .02 .

Uroczystości
AKADEMIA 1 MAJA I NMP KRÓLOWEJ POLSKI

TACA/COLLECTION $3 ,906 $4 ,362

BEZ KOPERT/LOOSE $576 ,30 $333 ,50

POOR BOX $58$117

SHARELIFE
FUEL  $20 $20

 

$135

    

    

 10 .04  17 .04  

DO NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY ZOSTANĄ

PRZYJĘCI:
29.04.2022 - THEODORE MAKA
01.05.2022 - KLARA WAWRZYSZKO
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Kongres Polonii Kanadyjskiej okręg Oshawa zaprasza Polonię z Oshawy i
okolic na uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja i
Świętem NMP Królowej Polski.
30 kwietnia i 1 maja, przed każdą Mszą św. przedstawiciele organizacji
młodzieżowych - harcerstwa, zespołu Tatry i obu szkół polskich, tak jak to
było w ubiegłych latach, będą przypinali flagi polskie, a fundusze zebrane
w tym czasie będą przekazane do Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który
pomaga finansowo tym organizacjom.
Po uroczystej Mszy św. w niedzielę, 1 maja, o godz. 11:00 zapraszamy na
akademię okolicznościową w kościele.
 Dzienniczek św. siostry Faustyny

DUCHOWOŚĆ

(Dz 48) Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję
także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w
godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały.

$15   

$70       

Wydarzenia
- Z wielką radością zawiadamiamy, iż 1 maja o 1:00PM odbędzie się
Święconka parafialna - uroczysty, polski, świąteczny obiad. Tradycyjne
przekąski i smaczne desery. Bilety można zakupić po Mszach świętych
oraz w biurze parafialnym. Serdecznie wszystkich zapraszamy do
wspólnego, radosnego i smacznego świętowania. We are pleased to
announce that on May 1 at 1:00pm, at the parish hall will be held - a
festive, Polish, Easter dinner. Tickets can be purchased after Holy
Masses and at the parish office. 
- 15 maja o 9:30am do I komunii św. przystąpią dzieci ze szkoły 
St. Hedwig Catholic School
- 22 maja o 11:00 do I komunii św. przystąpią polskie dzieci z naszej parafii 
- 29 maja o 11:00 odbędzie się bierzmowanie polskiej mlodzieży przez
posługę bp Matthew Francis Ustrzycki 

HUMAN. RELIEF

$10  

EASTER OFFERING

Koronka do Bożego Miłosierdzia
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na poczatku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo

najmliszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na
przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:
Dla jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj sie

nad nami i nad całym światem (3razy)
O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca

Jezusowego jak zdrój miłosierdzia dla nas - Ufamy Tobie (3razy)

$2 ,400         GOOD FRIDAY $55   

RECOLLECTION $1330$570

$135 $135

Duchowy bukiet na Dzień Matki
W biuletynie i kościele już dostepne są koperty na Dzień Matki,
który przypada na 8 maja. Tego dnia zostanie odprawiona Msza św.
o godz. 11:00w intencji Mam. Podczas wszystkich Mszy św. będą
wyczytywane intencje wypisane na kopertkach, które można wrzucać
do wazonu przed ołtarzem. Ofiarujmy ten duchowy bukiet naszym
kochanym Mamom żyjącym oraz tym zmarłym.
Envelopes for Mother's Day Mass intention - in a bulletin and in the
Church. Happy Mother's Day!

https://twitter.com/hashtag/Dz1028?src=hashtag_click
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Ogłoszenia
 

Kawiarenka parafialna - kawa, herbata,
ciasto, obiady na miejscu i na wynos.

----------------------------------------
 Posługa lektorów 1.05

Posługa lektorów 8.05

5 :00
L1
L2

MP

Z.  SOKOŁOWSKA

M. JAGIEŁŁO

M. JAGIEŁŁO
8:00

L1
L2

MP

G. ZAKRZEWSKI

D.  WILCZEWSKI

M.  CZAJOWSKI

9:30
L1
L2

MP

J .  RZESZUT

J .  RZESZUT

M. FOTHERINGHAM
1 1 :00

L1
L2

MP

 J .  SZYMCZAK

A.  GARDZIŃSKI

A.  ROGALSKI

8:00

L1
L2

MP

S.  MĄKA

S.  MĄKA

R.  WÓJTOWICZ

1 1 :00
L1
L2

MP
I .  KRYŃSKA

I .  KRYŃSKA

A.  ROGALSKI

Prosimy lektorów o
zorganizowanie zastępstwa w

przypadku nieobecności

Posługa lektorów 15.05

9:30
L1
L2

MP

M. PRENTICE

M. PRENTICE

M. PRENTICE

8:00
L1
L2

MP

D. WILCZEWSKI

M.  CZAJOWSKI

G.  ZAKRZEWSKI

9:30
L1
L2

MP

E.  SZCZEPAŃSKI

E .  SZCZEPAŃSKI

M.  FOTHERINGHAM
1 1 :00

L1
L2

MP

A.  KOLODZIEJ

I .  KRYŃSKA

J .  SZYMCZAK

5 :00
L1
L2

MP

Z.  SOKOŁOWSKA

M. JAGIEŁŁO

M. JAGIEŁŁO

5 :00
L1
L2

MP

Z.  SOKOŁOWSKA

M. JAGIEŁŁO

M. JAGIEŁŁO
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Zachęcamy parafian do korzystania z usług
firm reklamujących się w biuletynie.

Za poprawne
odp. nagrody u 

ks. Marcina

Ile ryb złowili uczniowie nad jezioremIle ryb złowili uczniowie nad jeziorem
Tyberiadzkim na polecenieTyberiadzkim na polecenie

Zmartwychwstałego Jezusa?Zmartwychwstałego Jezusa?  

ZAPS Polish Street Food poszukuje osób
chętnych do pracy. Praca w food truck,
który znajdować się będzie w Północnej

Oshawie. Chętnie zatrudnimy studentów
lub licealistów. Zainteresowanych

prosimy o kontakt pod numer
9058098807. 

 ZAPS Polish Street Food is looking for
somebody to join out team. We are hiring

for our food truck located in North
Oshawa. Students and high school
students welcome. Please contact

9058098807 if interested. 
---------------------------------------------------------

Zatrudnimy na pół etetu
Groundskeeper/Kościelnego oraz

poszukujemy osoby do
prowadzenia chóru parafialnego.

Info w biurze parafialnym.

A. 135A. 135
    B. 1530B. 1530

C. 153C. 153

Dla dzieci i młodzieżyDla 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
STEFAN 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 #16229
HENRY RECZULSKI  905-728-2532

Zespół Pieśni i Tańca "Tatry"
FIL IP  ALEKSANDEREK 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

Stowarzyszenie Pań Św. Jadwigi
RENATA WÓJTOWICZ 905-441- 1 192

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


