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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:   8:00AM (PL)
                              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 (PL) 

Tuesday  Thursday: 8:00AM (PL)
 
 

     Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi,
zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby
w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca. Wszyscy
ludzie powołani są do tego zjednoczenia z Chrystusem, który jest światłością świata i od
którego pochodzimy, dzięki któremu żyjemy, do którego zdążamy.
     Kościół często określany jest Bożą budowlą, ponieważ jego założycielem i pierwszym
działającym jest Jezus Chrystus. W warunkach życia na ziemi Kościół potrzebuje miejsc, w
których mogłaby gromadzić się wspólnota wiernych. Są nimi nasze widzialne świątynie,
święte miejsca, będące obrazami Miasta Świętego, niebieskiego Jeruzalem, do którego
pielgrzymujemy. W tych świątyniach Kościół sprawuje kult publiczny na chwałę Trójcy
Świętej, słucha słowa Bożego i śpiewa pieśń uwielbienia, zanosi modlitwy i składa Ofiarę
Chrystusa, obecnego sakramentalnie pośród zgromadzenia. Te świątynie są również
miejscami skupienia i modlitwy osobistej.
     Przeżywając 70 lecie założenia parafii św. Jadwigi Śląskiej w Oshawie dziękujemy
dobremu Bogu który zamieszkał wśród nas w Eucharystii i błogosławił polskim
emigrantom na kanadyjskiej ziemi. Dziękujemy za wszelkie łaski Ofiary Mszy świętej,
sakramentów świętych i błogosławieństwo, którym obdarzał naszych rodaków w pięknej
Świątyni i parafialnej wspólnocie. Wyrażamy swoją wdzięczność również Ojcom Oblatom
Maryi Niepokalanej, którzy byli pionierami tej Parafii, Księżom Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej, którzy kontynuują posługę duszpasterską, Siostrom Felicjankom,
Siostrom Misjonarkom Chrystusa Króla, oraz wielu innym duchownym i świeckim, którzy
swoją ofiarną służbą budowali i tworzą tę wspólnotę parafialną. Niech wysiłek wielu księży,
sióstr i tysięcy parafian będzie wynagrodzony przez Boga Ojca. Dla wszystkich parafian
oraz dla kolejnych pokoleń przeżywany Kamienny Jubileusz będzie inspiracją do dalszego
tworzenia wielkiego dzieła, jakim jest parafia św. Jadwigi Śląskiej w Oshawie.

                                                                                                                ks. Marcin Dziliński SChr
                                                                                                                         administrator

16 OCTOBER 2022

Jubilee of St. Hedwig's
Parish in Oshawa

http://www.sthedwigsparish.ca/


Jadwiga urodziła się w XII w na zamku nad jeziorem Amer w Bawarii jako córka
hrabiego Bertolda VI i Agnieszki Wettyńskiej, hrabiów Andechs. W roku 1190 Jadwiga
została wysłana do Wrocławia na dwór księcia Bolesława Wysokiego, gdyż została
upatrzona na żonę dla jego syna, Henryka. Miała wtedy prawdopodobnie zaledwie
12 lat. Henryk i Jadwiga stanowili wzorowe małżeństwo. Mieli siedmioro dzieci.  
Jej religijność wyrażała się żarliwą pobożnością (częste i długie modlitwy, lektura),
surowym umartwianiem (unikanie wykwintnego pożywienia, proste szaty,
nieużywanie obuwia nawet na mrozie, samobiczowanie) oraz szeroką działalnością
dobroczynną i miłosierną. Macierzyńską troską otaczała służbę dworu. Wyposażyła
wiele kościołów w szaty liturgiczne haftowane ręką jej i jej dwórek. Księżna bardzo
troszczyła się o to, aby urzędnicy w jej dobrach nie uciskali poddanych kmieci.
Obniżyła im czynsze, przewodniczyła sądom, darowała grzywny karne, a w razie
klęsk nakazywała mimo protestów zarządców rozdawać ziarno, mięso, sól itp.
Zorganizowała także szpitalik dworski, gdzie codziennie znajdowało utrzymanie 13
chorych i kalek (liczba ta miała symbolizować Pana Jezusa w otoczeniu 12
Apostołów). W czasie objazdów księstwa osobiście odwiedzała chorych i wspierała
hojnie ubogich. Jadwiga popierała także szkołę katedralną we Wrocławiu i wspierała
ubogich zdolnych chłopców, którzy chcieli się uczyć. Starała się także łagodzić dolę
więźniów, posyłając im żywność, świece i odzież. Bywało, że zamieniała karę śmierci
czy długiego więzienia na prace przy budowie kościołów lub klasztorów. W swoim
życiu Jadwiga dość mocno doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i
prawie wszystkich dzieci. Zmarła 15 października 1243 roku w Trzebnicy i tu została
pochowana. Już za życia cieszyła się opinią świętości i wielkim autorytetem
moralnym. Kult św. Jadwigi bardzo szybko rozprzestrzenił się też na pozostałe
ziemie polskie. Już w średniowieczu zaczęto ją uważać za współpatronkę Królestwa
Polskiego (obok św. Wojciecha, św. Stanisława). Nawet protestanci śląscy (z zasady
zwalczający kult świętych) z wielkim szacunkiem traktowali jej pamięć. Kult św.
Jadwigi żywy jest do dziś zarówno w Polsce, jak i w Niemczech (zwłaszcza w
środowiskach byłych mieszkańców Śląska).  Jej atrybutami są: but w ręce, krzyż,
księga, figurka Matki Bożej, makieta kościoła w dłoniach, różaniec. 
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Święta Jadwiga Śląska- nasza patronka
Wybrała ubóstwo i pomoc najbardziej potrzebującym. Choć urodziła się

w Bawarii, została patronką Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej,

diecezji Gorlitz; miast: Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy, Wrocławia.  

Patronuje uchodźcom oraz  dziełom pojednania i pokoju. Jej opiece

poświęconych jest wiele Parafii  na całym świecie, w tym nasza kochana

polska Parafia w Oshawie.

Panie Jezu Chryste, przez
wstawiennictwo św. Jadwigi,

naszej dobrej Patronki spraw,
aby nasza parafia, która jest
oddana pod jej przemożną
opiekę, była zawsze żywa
wiarą mocna nadzieją i

rozpalona miłością. Niech ta,
która była fundatorką wielu

wspólnot parafialnych i wielu
kościołów, czuwa nad nami,

niech nam przewodzi w
wierze, niech jej życie

przyświeca nam swoim
przykładem, abyśmy mogli
wciąż wzrastać w jedności z

Tobą i między sobą. Jezu,
niech nasze dzieci i ludzie mło- 
dzi rozwijają się w atmosferze

dobra i pokoju naszych
rodzin, a siłę do

chrześcijańskiego życia pozwól
nam czerpać ze źródła życia
duchowego, jakim jest słowo
Twoje, święte sakramenty i

modlitwa. Amen.
 



Urodził się 11 Sierpnia 1911 w Calgary, AB. Wyświęcny : 18 czerwca 1935 w Battleford, SK.
Posługiwał w St. Stanislaus, Toronto; St. Mary’s, Toronto; St. Hedwig’s, Oshawa; St.
Casimir’s, Toronto; Holy Ghost, Winnipeg; Sts. Peter & Paul, Welland, ONON; Our Lady of
Perpetual Help, St. Catharines; Holy Rosary, Edmonton; Kelvington, SK; St. Anthony’s,
Regina, SK. Zmarł 18 listopada 1995 w Vancouver, BC. Założył Parafię St. Hedwig w
Oshawie i wybudował piwnicę kościoła.

Urodził się 11 lipca 1914 w Rokitnicy k. Bytomia. Święcenia
kapłańskie przyjął 23 października 1938 we Wronkach. Opiekun
młodzieży harcerskiej. W latach 1960-1968 był kapelanem 14 DH
im. Władysława Sikorskiego w Oshawie. W 1969 roku opuścił
hufiec w Oshawie, by w 1973 roku zostać mianowanym Głównym
Kapelanem ZHP w Kanadzie. Tę funkcje pełnił do listopada 1986
roku. 

W 1935 roku pożegnał ziemię poznańską I wyjechał do St. Paul de Metis,
Alberta. Po 4 latach został przeniesiony do Garson, Manitoba gdzie podczas
5 letniej posługi zbudował kościół. Potem 13 lat pracował w Yorkton District
Saskatchewan. Przed przyjazdem do Oshawy posługiwał w Parafii Św.
Ducha w Winnipeg. Zmarł na posterunku powołania w Oshawa dnia 27
kwietnia 1970. 

Pochodzący z Tolstoi o. Feliks Kwiatkowski wstąpił
do oblatów (święcenia kapłańskie przyjął w 1933 r.).
Został później prowincjałem Prowincji
Wniebowzięcia. 

Ks. Antoni Bagsik OMI 

1963-1969
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Kalendarium Proboszczów

Ks. Piotr Jan Klita

OMI 

1952-1955 

Ks. Feliks Kwiatkowski

OMI 1955-1963

Ks. Joseph Kucharczyk

OMI 1969-1970

Ks. Jan Chwist

OMI 1970-1979

 

Pochodził z Parafii Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia z
Jastrzębia. Przewodził uroczystością 25 lecia powstania Parafii św.
Jadwigi w Oshawie.



Ks. Jan Michalski

SChr. 1999-2007
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Ks. Edward 

Mroczyński SChr 

1986-1994

Ks. Edward Mroczyński TChr urodził się 25 marca 1933 r. w Nowej Cerkwi. Święcenia
kapłańskie przyjął 6 kwietnia 1957 r. Po przyjęciu święceń kapłańskich był wikariuszem
w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gryficach. W latach 1959-1961 pełnił
posługę ojca duchownego w Niższym Seminarium Towarzystwa w Świdnicy, zaś
następnie był wikariuszem parafii pw. św. Józefa (1961-1966) oraz przełożonym domu
(1963-1966) w Świdnicy. W 1966 r. wyjechał do pracy polonijnej w Ameryce Północnej,
gdzie kolejno był duszpasterzem polonijnym w: Calgary, Windsor, Washington, Silver
Spring, Oshawa, Los Angeles, San Jose. Zmarł dnia 9 marca 2015 r. w szpitalu w
Puszczykowie.

Ks. Stanisław Poszwa Schr

1994-1999

 

Urodził się w Katowicach w 1956 r. Święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej
17 maja 1983 roku. Po posłudze duszpasterskiej na parafiach w Polsce, został
przeznaczony do Prowincji Północno-Amerykańskiej Towarzystwa
Chrystusowego, gdzie posługiwał w parafiach w Stanach Zjednoczonych i
Kanadzie. Obecnie posługuje w kościele św. Agaty w St. Louis.

Urodził się 13 lipca 1959 r. w Lipianach, woj. szczecińskie. Święcenia
kapłańskie przyjął z rąk biskupa Stanisława Napierały w Poznaniu 20 maja
1986. Po święceniach pracował w Szczecinie-Podjuchach. Pełnił obowiązki
wikariusza w parafii Our Lady of the Bright Mount w Los Angeles. Następnie
w misji Holy Trinity w Chicago. W 1991 został zamianowany proboszczem
parafii St. Peter the Apostole w Dallas, później w Calgary, Oshawa i Guelph
Obecnie posługuje jako proboszcz w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w
Sterling Heights MI.

Urodził  się 11 września 1933 r. w Dąbrowie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1958 r. Po
święceniach był wikariuszem w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie oraz parafii
pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. W latach 1959-1963 był sekretarzem Kurii Towarzystwa w
Puszczykowie. W latach 1964-1966 pełnił posługę wśród Polaków w Australii (Bankstown). W latach
1966-2014 był duszpasterzem polonijnym w Ameryce Północnej: Bay City, Central Falls, San Antonio,
Worcester, Wyandotte, Oshawa, Toledo, Sterling Heights, Chicago. Uczestniczył w Kapitułach
Generalnych Towarzystwa w 1968 i 1983 roku. Był radnym Wice-Prowincji w USA, wice prowincjałem,
ekonomem prowincji. W latach 2002-2014 duszpasterzował w parafii pw. MB Królowej Pokoju w
Calgary. Zmarł 8 stycznia 2019 r. w domu zakonnym w Puszczykowie.

Ks. Józef

Furman SChr

1979-1986
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Urodził się 28 lipca 1980 roku w Pruszkowie pod Warszawą. W 2005 r.
ukończył Politechnikę Warszawską z tytułem magistra inżyniera logistyki.
Niecałe dwa lata pracował w zawodzie i w 2007r. Bóg powołał go do
Zgromadzenia Zakonnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej. 20 maja 2014 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa
Damiana Bryla. Pierwsze kroki w kapłaństwie stawiał w parafii Ducha Świętego
w Szczecinie jako wikariusz, katecheta oraz kapelanem w szpitalu SPS ZOZ
„Zdroje”. Następnie po dwóch latach został skierowany do parafii Matki Bożej
Bolesnej w Chociwlu, gdzie opieką duszpasterską otaczał parafian z
Bobrownik, Lisowa, Lublinowa i Kamiennego Mostu. W 2018-2021 posługiwał w
parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, następnie w Parafii
Najświętszego Serca Jezusowego w Guelph jako pomoc duszpasterska po
czym w listopadzie 2021 przełożeni skierowali go do Parafii św. Jadwigi w
Oshawie gdzie obecnie pełni posługę administratora.

Ks. Marcin Dziliński SChr 
2021- obecnie

 

Ks. Klemens 

Dąbrowski SChr 

2015-2021

 

Urodził się 13 września 1960 r. w Płotach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk
biskupa Zdzisława Fortuniaka w 1987 r. Po święceniach pracował w Radziszewie.
Posługiwał w parafii w Calgary, następnie w Sterling Heights, Phoenix.  Pampano
Beach. Obecnie posługuje jako proboszcz w Parafi św. Piotra i Pawła w Tacoma,
WA

Ks. Stanisław 
Rakiej SChr 

2010-2015

Ks. Stanisław Rakiej SChr, urodził się 3 października 1949 r.
w Płotach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1974 r. Po
święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Świętego
Ducha w Szczecinie (1974-1977). W latach 1977-1992 był
duszpasterzem Polaków w Australii i Nowej Zelandii:
Adelaide, Ashfield, Coogee, East Roseville, Geelong,
Ponsonby-Auckland, Bankstown. Od 1992 był duszpasterzem
w ośrodkach polonijnych w Stanach Zjednoczonych i
Kanadzie: Minneapolis, Chatham, Scarborough, Oshawa. Od
2015 r. był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej Matki
Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach. gdzie zmarł 27
lutego 2021 r. na plebanii w Pompano Beach. 

Urodził się 19 lutego 1969 roku. Święcenia kapłańskie przyjał w 23
maja 1995 roku. Służył na 3 kontynentach i w wielu Parafiach. Polska,
RPA, W. Brytania,  Lombard, Oshawa gdzie obchodził swoje 15 lecie
kapłaństwa, Phoenix. Obecnie posługuje jako proboszcz w Parafii św.
Piotra Apostoła w Dallas.

Ks. Jacek Wesołowski

SChr 2007-2010
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Short History of St.Hedwig’s Parish
•  The first mention of a need for a Polish Church and pastor in
Oshawa dates back to 1928 where discussions were had with the
Bishop of Toronto
•  The official date of establishment of our parish is the twelfth of
October, 1952
•  Within a week of the establishment of the new parish, a Parish
Council was chosen whose main mission was to raise funds for the
building of a church, where the Polish community in Oshawa could
gather to praise God
•  On December 21st, 1952, a final decision was made to purchase the
land which is our current place of worship
•  The church was built thanks to many people, their hard work and
financial assistance
•  The first mass in the newly built church was celebrated on Palm
Sunday on the 26th of March, 1961
•  To this day, observances such as the Third of May, Rembrance Day,
Mother’s Day concerts, Christmas Oplatek, Swieconka and Corpus
Christi processions continue to be held as annual celebrations within
our parish
•  It is important to note that between 1952 and 1979 our parish was
cared for by the Oblate Fathers, and from the 12th of October, 1979,
St.Hedwig’s was entrusted to the Society of Christ Fathers, who
presently continue working in our parish
•  In 1938 the Felician Sisters began their work in our parish, and in
1992 their successors were The Missionary Sisters of Christ the King,
who remained in our parish until 2012
•  Every Sunday four masses are celebrated with one in English;
additionally, throughout most of the year, a cafe is open in the parish
hall where parishioners meet to socialize and enjoy delicious pastries,
coffee and tea
•  Since the beginning of it’s inception, our parish is a holy place where
the Polish people in Oshawa not only praise the name of the Lord, but
also cultivate their Polish language and the traditions of their ancestors

PODARUJ NIEBO TYM, KTÓRYCH
KOCHASZ!

1.Wierni, którzy nawiedzą kościół,
kaplicę publiczną, lub

półpubliczną 1 listopada od
południa i przez cały Dzień

Zaduszny, mogą dostąpić odpustu
zupełnego za zmarłych. Można go
uzyskać tylko jeden raz w ciągu

dnia.
 2. Wierni, którzy nawiedzą

cmentarz i pomodlą się mogą
uzyskać odpust za zmarłych.

Odpust jest zupełny od 1 do 8
listopada, natomiast w inne dni

roku jest cząstkowy.
Warunki uzyskania odpustu są

następujące:
 1. Wykonanie powyższych

czynności obdarzonych
odpustem.

 2. Wykluczenie wszelkiego
przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, nawet powszedniego

(jeżeli jest brak pełnej dyspozycji
wykluczenia upodobania do

jakiegokolwiek grzechu, odpust
będzie tylko cząstkowy)

 3. Spełnienie trzech warunków:
 – spowiedź sakramentalna lub

bycie w stanie łaski uświęcającej
 – przyjęcie Komunii Świętej
 – odmówienie Ojcze nasz….

Wierzę… i modlitwy w intencjach
Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź,
Komunia św. i modlitwy mogą

być dopełnione w ciągu wielu dni
przed lub po wypełnieniu danej

czynności nagradzanej
otrzymaniem odpustu, ale musi
być między nimi łączność. Po

jednej spowiedzi sakramentalnej
można uzyskać wiele odpustów
zupełnych, a po jednej Komunii

św. i jednej modlitwie można
uzyskać tylko jeden odpust

zupełny.
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Posługa lektorów 17.07
5 :00

L1
L2

MP

Z.  SOKOŁOWSKA

M. JAGIEŁŁO

M. JAGIEŁŁO
8:00

L1
L2

MP

G. ZAKRZEWSKA

T.  WILCZEWSKI

T .  WILCZEWSKI

1 1 :00
L1
L2

MP

I .  KRYŃSKA

E.  KOWALCZYK

I .  KRYŃSKA

9:30
L1
L2

MP

E.  SZCZEPAŃSKI

E .  SZCZEPAŃSKI

M.  FOTHERINGHAM

Wspólnoty Parafialne

Lektorzy
Zadaniem lektora jest  proklamacja  S łowa Bożego podczas Mszy
święte j .  Jest  to ważna funkc ja  we wspólnocie Kościoła .  S łowo
Boże jest  d la  każdego z  nas drogowskazem jak należy żyć i
postępować w życiu .  Jeś l i  Duch Święty dał  Ci  ta lent  potrzebny
do podjęcia  te j  posługi  prosimy o kontakt .
L ink do czytań na każdy dzień dla  lektorow:
ht tp : / /www.bibl i jn i .p l /czytania/

Stowarzyszenie Pań Św. Jadwigi

Ministranci
Służba Jezusowi obecnemu w Eucharystii to ważne zadanie, które
pozwala być szczególnie blisko Pana i wzrastać z Nim w głębokiej i
prawdziwej przyjaźni. Papież Benedykt XVI w liście do ministrantów
prosił :  "Użyczajcie Jezusowi waszych rąk, waszych myśli ,  swego
czasu. On wam za to na pewno wynagrodzi ,  dając wam prawdziwą
radość i pozwalając wam odczuć, gdzie jest najpełniejsze
szczęście”.  Bardzo serdecznie zapraszamy chłopców do służby przy
ołtarzu. Każdy może zostać ministrantem, wystarczy tylko chcieć.
Odwagi!!!  Zapisz się już dziś. Od 6-99 lat .

Kolektorzy
W każdej  wspólnocie Paraf ia lne j  jest  wie le funkc j i ,  k tóre można
podjąć z  chęci  s łużby Bogu.  Kolektorzy za jmują s ię  zbieraniem
ofiar  ca łe j  wspólnoty i  przedstawianiem ich przed oł tarzem w
dziękczynieniu Bogu.  Ponadto za jmują s ię  sprawami
organizacy jno-  porządkowymi .  Jeś l i  chcesz s łużyć Panu podczas
Mszy święte j  prosimy o kontakt  z  Prezesem Stefanem Michalskim
905 434 1813 .
Rycerze Kolumba
Do te j  międzynarodowej  wspólnoty należy ponad 2  mi l iony
mężczyzn na ca łym świecie ,  k tórzy wprowadzają  wiarę w czyn.
Kościół  potrzebuje mężczyzn ,  k tórzy swoim czynem będą nieść
pomoc biednym i  zagubionym. Przynależność do Rycerzy
Kolumba ,  da je  poczucie wspólnoty i  dumę z rea l izac j i  dz ie ł
mi łos ierdzia .  Nowych mężczyzn gotowych dać świadectwo wiary
prosimy o kontakt  z  Prezesem Henrym Reczulskim 905 728 2532 .

To organizac ja  sk łada jacą s ię  z  paraf ianek ,  k tóra ma na celu
rozwój  duchowy oraz wspieranie f inansowo Paraf i i  przez
organizowanie bazarów,  święconki  paraf ia lne j ,  kawiarenek ,  na
których serwowane są przepyszne t radycyjne polskie obiady i
c iasta .  Każda Pani ,  k tóra dosta la  od Pana Boga ta lent  do
gotowania czy pieczenia i  chce tym ta lentem posługiwać na
chwałę Bożą proszona jest  o kontakt  z  Prezes Renatą Wój towicz
905 441  1 192 .

Żywy Różaniec
W naszej Parafii ogromną
siłą modlitewną jest Żywy
Różaniec, do którego należy
bardzo duża część parafian,
kobiet, mężczyzn, rodzin z
dziećmi. Wszyscy członkowie
Żywego Różańca są otoczeni
modlitwą pozostałych
członków, zarówno za życia,
jak i po śmierci. Dzięki
wspólnotowej modlitwie
różańcowej odmawiając tylko
jedną dziesiątkę różańca
dziennie, zyskuje się zasługi
jak za odmówienie
wszystkich jego części.
Ponadto na podstawie
przywileju udzielonego przez
Stolicę Apostolską (dekret
Penitencjarii Apostolskiej z
dnia 25.10.1967), każdy z
członków Żywego Różańca
może zyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
Warto pamiętać, że wszystkie
osoby żyjące modlitwą
różańcową są adresatami
obietnic Matki Bożej dla
odmawiających różaniec.
Nowi chętni mogą zgłosić się
do Pani Prezes Grażyny
Zakrzewskiej 905 434 6362.

http://www.biblijni.pl/czytania/


Ogłoszenia
 

Posługa lektorów 17.07
5 :00

L1
L2

MP

Z.  SOKOŁOWSKA

M. JAGIEŁŁO

M. JAGIEŁŁO
8:00

L1
L2

MP

G. ZAKRZEWSKA

T.  WILCZEWSKI

T .  WILCZEWSKI

1 1 :00
L1
L2

MP

I .  KRYŃSKA

E.  KOWALCZYK

I .  KRYŃSKA

9:30
L1
L2

MP

E.  SZCZEPAŃSKI

E .  SZCZEPAŃSKI

M.  FOTHERINGHAM

Prosimy lektorów o
zorganizowanie zastępstwa w

przypadku nieobecności
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Czcigodny księże Marcinie, 

      Serdecznie dziękuje za zaproszenie na obchody 70-

lecia powstania parafii  św. Jadwigi Śląskiej w Oshawie,

które odbędą się 16 października 2022 roku  w Waszej

parafii. 

Jubileusz jest okazją do dziękczynienia Bogu za Jego

błogosławieństwo, które widoczne jest w wielu

wymiarach działalności parafii. W imieniu własnym,

księży chrystusowców posługujących w Polskiej Misji

Duszpasterskiej pw. Trójcy Świętej w Chicago oraz

wszystkich parafian Trójcowa, pragnę pogratulować tak

pięknego Jubileuszu i wyrazić uznanie za wszelkie

dobro, które jest owocem Waszych  wspólnych działań.  

       Życzę, aby Wasza Parafia w dalszym ciągu była dla

wielu żywą rodziną dzieci  Bożych, w którym każdy

będzie mógł wzrastać w miłości do Boga i drugiego

 człowieka. 

  Ze względu na zaplanowane wcześniej Forum

Charyzmatyczne, które odbędzie się  w naszej misji od

14 do 16 października, niestety nie będę mógł

uczestniczyć  osobiście w Waszym Jubileuszu. 

Z darem modlitwy 

ks. Andrzej Totzke SChr

List gratulacyjny od vice-prowincjała Towarzystwa
Chrystusowego na kontynencie pólnocnoamerykańskim

Na dzień 8 września 1932 r. datowany jest
dekret naszego Założyciela, Prymasa Polski
Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda
powołujący nowe zgromadzenie zakonne –
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii
Zagranicznej. Wszystko zaczęło się jakieś
dwa tygodnie wcześniej. Na audiencji u
Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda 
ks. Ignacy Posadzy otrzymał
błogosławieństwo na budowanie nowego
zgromadzenia zakonnego, Usłyszał przy tym
słowa: „A więc rozpoczynamy in nomine
Domini. Zaufajmy Bogu! On na pewno wam
pomoże” i 23 sierpnia 1932 r. wraz z trzema
kandydatami na braci przybył do Potulic, by
realizować myśl Założyciela o stworzeniu
wspólnoty zakonnej, której celem specjalnym
jest troska i staranie o Polaków, którzy
wyemigrowali i emigrują. Od roku 1979 roku
troska duszpasterska o parafię św. Jadwigi
została powierzona księżom chrystusowcom,
którzy posługują do tej pory. Ten Jubileusz
zakonny jeszcze bardziej mobilizuje nas do
modlitwy by żaden Polak nie zagubił się na
wychodźstwie. 

90 lat istnienia Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii

Zagranicznej 



Przewielebni Księża oraz drodzy Parafianie i Goście,

     Jubileusz 70-cio lecia naszej Parafii św. Jadwigi w Oshawie jest dla nas
bardzo miłą okazją do przesłania sobie wzajemnych i serdecznych życzen.
Życzmy sobie abyśmy trwając wierni Bogu i katolickim tradycjom osiągneli
szczęście wieczne I przyczynili sie do dalszego rozwoju naszej Parafii.

  Dzisiaj chcę podziękować wszystkim księżom Oblatom, księżom
Chrystusowcom, Siostrom Felicjankom i Siostrom Misjonarkom Chrystusa
Króla za ich pracę dla dobra naszej Parafii. Księdzu Marcinowi Dzilińskiemu
życzymy Bożego Błogosławieństwa opieki Matki Boskiej i naszej patronki 
św. Jadwigi we wszystkich pracach zwiazanych z działalnoscią naszej parafii 
i całej Polonii w Oshawie.

    Tego wyjątkowego dnia należy podziękować wszystkim parafianom od
początku istnienia naszej Parafii aż do dnia dzisiejszego. Serdeczne Bóg zaplać
za zbudowanie naszej świątyni i wspieranie jej prez 70 lat. Chcę podziękować
wszystkim Paniom i Panom, którzy należeli do Rady Parafialnej w ciągu tych 
70-ciu lat. Serdeczne Bóg zaplać za waszą pracę w naszej Parafii i pomoc
księżom w jej prowadzeniu. Wszystkim parafianom naszej wspólnoty,
organizacjom parafialnym i polonijnym oraz calej Polonii składam serdeczne
Szczęść Boże na długie radosne i błogosławione lata. Niech radość 70-tego
Jubileuszu naszej Parafii napełni nasze serca i umocni nas w wierze , abyśmy
będąc wierni Bogu i naszej Patronce św. Jadwidze doznali prawdziwego pokoju
i szczęścia.

Prezes Rady Parafialnej Parafii św. Jadwigi
Józef Puzio

The 70 th Anniversary Committee would like to thank everyone who help
make this day a success.

Komitet Organizacyjny dziękuje wszystkim, któży włączyli i przyczynili się
do właściwego przebiegu naszej uroczystości.
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ !!!!

Podziękowanie 
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Hymn Świętej Jadwigi
Święta Jadwigo nasza Polska Pani,
Któraś w Oshawie Patronką nam.
Prosimy Ciebie pielgrzymi stułani
Wstaw sie za nami u niebios bram.
Jako Panienka, żona, matka, wdowa,

Wzorem swej wiary służyć nam gotowa.
Wstaw się za nami do niebios bram.

 
Jako księżniczka na Piastowskim dworze-

Święta Jadwigo miłości wzór
Dawałaś przykład jak miłowac trzeba,
Jak zbawić duszę przez dobry czyn.

Do swej świątyni zwołuj swoje dzieci,
Niech tutaj miłość nasza się roznieci.

Święta Jadwigo - Miłości wzór.
 

Święta Jadwigo - Nasza wierna Pani,
Tobie śpiewamy pochwalną pieśń.
Ty chlubo nasza i patronko święta.

Czuwaj codziennie nad ludem swym.
Wspieraj w potrzebie i broń przed grzechami.

Prowadź do Boga świętymi drogami.
Czuwaj codziennie nad ludem swym.

 
ks. Stanisław Moszkowicz O.M.I.

 
 

Szczególnie wzruszający
historyczny moment dla
polskiej społeczności w
Oshawie miał miejsce 
15 września 1969 roku. 

Z wizytą i na Mszy świętej 
w kościele św. Jadwigi gościł

kardynał Karol Wojtyła
arcybiskup Krakowa,

późniejszy Papież Kościoła
Rzymsko-katolickiego 

Jan Paweł II. 
W księdze pamiątkowej Parafii

kardynał Wojtyła napisał : 

" Na pamiątkę odwiedzin w
Parafii św. Jadwigi w Oshawa - 

z serdecznym życzeniem
błogosławieństwa Bożego dla
tutejszej Polonii, dla księży i

sióstr.
+ Kardynał Karol Wojtyła
Metropolita Krakowski"  
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