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Z powodu wprowadzenie „lockdown” oraz Stanu Wyjątkowego w prowincji Ontario, w kościołach 
nie odprawia się Mszy św. z udziałem wiernych. Kościół nasz jest jednak otwarty na adorację i 
prywatną modlitwę: 
                                            

od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-20:00, 
 

Obowiązuje nas 10-osobowy limit wiernych w budynku kościoła. W dalszym ciągu obowiązują maski 
i 2m odstępy od nie-członków rodziny. Po wejściu, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru 
telefonu do tzw. Contact tracing. 
 

Przyjęte intencje Mszy św. 
odprawiane są przez naszych kapłanów w podanych dniach, ale podczas prywatnych celebracji 
Eucharystii. 
 

Niedzielna Msza św. 
celebrowana z naszego kościoła na żywo o godz. 10:30 dostępna jest na kanale YouTube. Należy 
wybrać: Parafia Matki Bożej Królowej Polski Scarborough  
lub https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg 
 

Obrzęd Komunii św. poza Mszą św. 
Poniedziałek do piątku: 18:45, 19:45, 
Sobota w godz. 18:00-19:00. 
Niedziela w godz. 11:45-13:15. 
 

Modlitwa duchowej Komunii Świętej: 
Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko                            
i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź 
przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą 
się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie. 
 

Spowiedź święta  
Do sakramentu spowiedzi można przystąpić od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-18:45.  
 

Przydatne strony: 
http://mateusz.pl/czytania/2020/ (Codzienne czytania Pisma Świętego w j. polskim) 
https://www.stmichaelscathedral.com/live/ (Msze św. odprawiane przez ks. Kardynała Tomasza Collins’a) 
https://www.archtoronto.org (bieżące wiadomości, informacje dotyczące transmisji Mszy św., itp.) 
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mailto:parafia@sympatico.com
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https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
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24 STYCZNIA 2021                                                     III NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Sobota         23 stycznia 2021 

†† Victor & Ofelia GOMES                                                      (Daughter)  
†† Danuta POTOCKA i Weronika BABIARZ                                                    
 

NIEDZIELA  24 stycznia 2021  
†† z rodzin MAJEWSKICH, GRYCZKO i GANDZIAROWSKICH                                                                                                   
†† Rodzice: Jan i Waleria WONKA  
Modl. wiernych: † Jan RODOWICZ                                            
dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo                       
i opiekę Matki Bożej dla Stanisława  i Stanisławy z okazji 55. rocznicy 
ślubu                                      
19:30 †† Rodzice                                                                   
 

Poniedziałek 25 stycznia 2021  

za Parafian                                                                                                                                  
 

Wtorek   26 stycznia 2021  

1) o nawrócenie, Boże błogosławieństwo i mądrość w podejmowaniu 
właściwych decyzji w każdym dniu życia dla synów: Michała, 
Sebastiana i Benjamina        

2) † Leona TOMCZYK                                                                                                         
            

Środa   27 stycznia 2021  

† Maria Jolanta POTEMSKA 
Modl. wiernych: o szczęśliwy przebieg operacji o powrót do pełni zdrowia 

dla Marty 
 

Czwartek  28 stycznia 2021 
1) † Marianna KUMOR                                                    (Syn z rodziną)                                                                                                     
2) o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz  o powrót do 

zdrowia dla Bogusi                                                                     
 

Piątek 29 stycznia 2021 

1) dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo                   
i opiekę Matki Bożej dla Bartosza 

2) dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo                               
i o opiekę Matki Bożej dla Oli i Basi oczekujących potomstwa  

 

Sobota    30 stycznia 2021  
† Maggie GURJAO                                                              (C. L. Pereira)                                                                                                            

†† Janusz i Janina KUCZYŃSCY                     
Modl. wiernych: † Teresa GOLIŃSKA (15. roczn. śm.) 
                                                                                                                                                                  

NIEDZIELA 31 stycznia 2021     
za żywych i zmarłych z rodziny LIPSKICH                                                                                   
Modl. wiernych: o Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia dla 

Marty i Wiktora z okazji ślubu 

†† Rodzice: Jan i Waleria WONKA                                                                                                                         

† Teresa CICHOŃ                                                                                                                                                                                
† Tadeusz RACZEK  
Intencja przyjęta w Newmarket: 
w intencji ks. Adama SŁOMIŃSKIEGO                 (Parafianie z Newmarket) 
 

Jon 3, 1-5.10; 2 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20. 

Psalm (25):      Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
       

TRANSMISJA NIEDZIELNYCH I ŚWIĄTECZNYCH MSZY ŚW. na 
kanale YouTube. Prosimy w wyszukiwarce wybrać:   
Parafia Matki Bożej Królowej Polski Scarborough lub:  
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg  
 

W naszej modlitwie za chrystusowców w tym tygodniu polecamy 
Bogu: 

 Sobota, 23 stycznia - ks. Marek Cieśla 

 Niedziela, 24 stycznia - ks. Ryszard Czerniak 
 Poniedziałek, 25 stycznia - ks. Klemens Dąbrowski 

 Wtorek, 26 stycznia - ks. Rafał Dyguła 

 Środa, 27 stycznia - ks. Piotr Dzikowski 

 Czwartek, 28 stycznia - ks. Jan Fiedurek 

 Piątek, 29 stycznia - ks. Mirosław Frankowski 

 Sobota, 30 stycznia - ks. Jerzy Frydrych 

 Niedziela, 31 stycznia - ks. Andrzej Galant 
 

TRWA TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ 

CHRZEŚCIJAN.  
Nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan                   
w rejonie GTA odbędzie się wirtualnie w te niedzielę 24 stycznia o 
godz. 16:00: https://www.facebook.com/agincourtcommunitychurch  
Połącz się w modlitwie o pełną jedność Kościoła z ks. Kardynałem 
Tomaszem Collinsem, Siostrami Życia i liderami wielu różnych 
wyznań chrześcijańskich. 
 

KONKURS LITERACKI FRIARS’ STUDENT WRITING AWARD  
Uczniowie w wieku 14-18 lat zaproszeni są do wzięcia udziału                         
w konkursie literackim zorganizowanym dla uczczenia Tygodnia 
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zainteresowani 
muszą napisać 500-słowny esej na temat: “Abide in my love and you 
shall bear much fruit” (cf. John 15:5-9) “Abiding in Christ” is an inner 
attitude that takes root over time and it demands space to grow. As 
Christians, how can we express our personal relationship to Christ in 
a modern and socially oriented Church during challenging times, 
which can bring unity of the Christian family and all humanity?  
Warunki konkursu: uczestnicy muszą być uczniami szkoły średniej; 
esej musi zawierać pomiędzy 450 do 500 słów i powinien być 
przesławny najpóźniej do 15 lutego 2021 roku na mail: 
editor@catholicregister.org  (Re: “Friars’ Contest”).  
Prosimy dołączyć na pierwszej stronie pełne imię i nazwisko, adres e-
mail, numer telefonu oraz nazwę szkoły). Więcej informacji: 416-934-
3400, wew. 527, lub 1-855-441-4077, wew. 401. Dodatkowe 
materiały: www.catholicregister.org/writingaward  lub  
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/settimana-di-
preghiera-per-l-unita/en.html 
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KOMENTARZ DO CZYTAŃ 
Słowo Boże chce nam dziś przypomnieć o konieczności stałego 
nawracania się do Pana Boga. Porzucenie zła ratuje mieszkańców 
Niniwy, bo zechcieli przyjąć słowa proroka i zmienić swoje życie.  
Potrzebujemy dystansu do spraw tego świata, abyśmy nie pokładali 
złudnej nadziei w tym, co przemija, jak przypomina Święty Paweł. 
Pan Jezus wkracza w nasze życie, tak jak wszedł w życiu rybaków 
znad Jeziora Galilejskiego. Zapewne myśleli, że już niewiele może ich 
w życiu zaskoczyć, a spotkali Mesjasza i ukazała się przed nimi nowa, 
wymagająca, ale jakże pasjonująca droga ich życia. 
Wysłuchajmy słowa Bożego z miłością, abyśmy chętnie chcieli 
zmieniać swoje życie ze względu na Pana Boga. Abyśmy się rozwijali, 
chodząc z radością Bożymi drogami. 
 

ZAKOŃCZENIE KOLĘDY 
Przed nami ostatnie odwiedziny rodzin w ramach corocznej kolędy. 
Dziękujemy wszystkim za miłe spotkania, za dzielenie się z nami 
swoimi troskami, za wspólną modlitwę oraz za złożone ofiary.  
Za wszystkie rodziny odwiedzone podczas kolędy, 1 lutego zostanie 
odprawiona Msza św.   
 

OBRZĘD KOMUNII ŚWIĘTEJ POZA MSZĄ: 
 poniedziałek do piątku: 18:45, 19:45, 
  w soboty w godz. 18:00-19:00,  
  w niedziele, w godz. 11:45-13:15.   
Z powodu ograniczeń związanych z pandemią w kościele nie może 
być więcej niż 10 osób wliczając kapłana! W razie osiągnięcia 
dozwolonego maksimum, prosimy zaczekać na zewnątrz. Każda 
osoba, która przyjedzie do kościoła otrzyma komunię.  
Wszyscy wchodzący do kościoła muszą mieć poprawnie założone 
maski! Osoby oczekujące na zewnątrz muszą zachować 2m odstępy, 
a jeśli to niemożliwe – mieć założone maski! 
 

KOMUNIA DUCHOWA - Modlitwa św. Alfonsa Marii de Liguoriego 
Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. 
Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.  
Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź 
przynajmniej duchowo do serca mojego.  
Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, 
nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie. 
 

 
DYSCYPLINA PODCZAS ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
Musimy ciągle przypominać sobie, że podczas modlitwy w kościele 
obowiązuje ograniczenie ilości osób, które mogą w nim przebywać.  
Rząd zgadza się na obecność tylko 10 osób! Niekiedy ludzie, którzy 
przychodzą do kościoła nie mogą do niego wejść, gdyż w ławkach jest 
już dopuszczalna ilość osób. W takim wypadku osoby, które modlą się 
od jakiegoś czasu powinny USTĄPIĆ MIEJSCA.  
Nikt nie może uzurpować sobie prawa do adoracji trwającej godzinę 
czy nawet dłużej.  Także podczas tej modlitwy wszystkich obowiązuje 
przykazanie miłości bliźniego, które podpowiada nam, by ustąpić 
miejsca. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w naszym 
kościele od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-20:00. 
 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• w poniedziałek 25 stycznia – św. Paweł, apostoł. W dniu tym, 

świętujemy jego nawrócenie. Gorliwy faryzeusz i prześladowca 

pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały 

Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu 

Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów. 

• we wtorek 26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus, najbliżsi 

współpracownicy św. Pawła Apostoła; 

• w czwartek 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), 

prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów                     

i teologów w dziejach kultury europejskiej. 
 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
Za tydzień, we wtorek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto 
Ofiarowania Pańskiego. Wspominamy w nim ofiarowanie Małego 
Jezusa w świątyni Jerozolimskiej, które nastąpiło 40 dni po Jego 
narodzeniu.  
Tego dnia o godz. 10:00 przeprowadzimy internetową transmisję 
Mszy św., a po niej od 11:00 do 12:30 będziemy udzielali Komunii 
św. w kościele oraz święcili gromnice.  
Tego dnia nie będzie wieczornej adoracji Najświętszego 
Sakramentu.   
 

POŚWIĘCENIE NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU 
PANA JEZUSA 
Rozpoczęło się przygotowanie do aktu poświęcenia Narodu 
Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt ten będzie miał 
miejsce, 11 czerwca tego roku w bazylice Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Krakowie, która została konsekrowana, jako wotum 
wdzięczności za odzyskanie przez Polskę niepodległości.  
Zachęcam, aby w ramach naszego przygotowania, każdy z nas 
zapoznał się z tekstem litanii do Serca Pana Jezusa i wybrał 
najbliższe jego sercu wezwanie.  Może ono się stać naszym 
osobistym aktem strzelistym, czyli krótką modlitwą, powtarzaną 
wielokrotnie w ciągu dnia.  
 

Do sakramentu spowiedzi można przystąpić w powszednie dni 
tygodnia (od poniedziałku do piątku) w godz. 18:00-18:45. Penitentów 
obowiązują poprawnie założone maski. 
 

Adoracja 

Najświętszego  

Sakramentu 



 

     
 

• Maski obowiązują we wszystkich miejscach 
publicznych prowincji Ontario. Oznacza to, że 
każda osoba wchodząca do budynku kościoła 
musi się do tego wymogu dostosować! 

• Do odwołania nie ma publicznych celebracji 
Mszy św.  w naszym kościele.  

• Do kościoła można przyjść na adorację (od 
poniedziałku do piątku, w godz. 18:00-20:00). 
Około godz. 18:45 i 19:45 udzielana jest 
Komunia. 

• Komunia św. udzielana jest także w soboty:                 
w godz. 18:00-19:00 oraz w niedziele: 11:45-
13:15. 

• W kościele może być tylko 10 osób wliczając 
kapłana. Pozostali muszą czekać na zewnątrz 
(zachowując 2m odstępy od innych lub                             
jeśli to niemożliwe – mieć założone maski). 

• Osoby przychodzące do kościoła prosimy                       
o podanie swojego imienia i nazwiska oraz 
numeru telefonu (do tzw. Contact tracing). Listy 
będą niszczone po upływie 14 dni. 

• Obecność uczestników innych liturgicznych 
celebracji (chrzty, śluby, pogrzeby) jest także 
limitowana do maksimum 10 osób włączając 
kapłana.  

• W niedzielnej Mszy św. transmitowanej                             
z naszego kościoła można uczestniczyć przez 
kanał YouTube: 

  Parafia Matki Bożej Królowej Polski Scarborough  
Msze św. transmitowane są także przez Salt & Light 
TV, EWTN and VisionTV oraz przez różne parafie 
diecezji Toronto (prosimy odwiedzić diecezjalną stronę 
po adresy: www.archtoronto.org 

• W dalszym ciągu obowiązuje nas zachowanie 2m 
dystansu Używamy głównych drzwi do wejścia                            
i dezynfekujemy ręce. Prosimy o wpis na listę. 

• Jeśli czujesz się chorym, masz przewlekłą 
chorobę i twój organizm jest osłabiony pozostań 
w domu.  

 

POKWITOWANIA PODATKOWE zostaną przesłane pocztą przed 
końcem lutego. W tym roku korzystamy z oferty poczty kanadyjskiej, 
która rozprowadzi je po obniżonych kosztach dla parafii diecezji 
Toronto.  
Pokwitowania zostaną wydane automatycznie rodzinom, które złożyły 
w ciągu całego roku 2020, $100 i więcej. Pozostałe osoby, które 
przekazały bezpośrednio do parafii sumę mniejszą niż $100,                             
a chciałyby uzyskać pokwitowanie proszone są o kontakt z biurem. Te 
pokwitowania zostaną wydane i przesłane na adres domowy tylko na 
życzenie. 
Za ofiary złożone elektronicznie (kartą kredytową lub przez „on-line 
banking”) pokwitowania zostaną przesłane przez diecezję również 
przed końcem lutego.  
  

PARY PLANUJĄCE ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI                          
W NASZYM KOŚCIELE W TYM ROKU, proszone są o kontakt                           
z księżmi lub biurem parafialnym w celu skompletowania 
dokumentacji przedślubnej.  
Na dzień dzisiejszy w kościele podczas udzielania sakramentu może 
być tylko 10 osób włączając kapłana. Nie jesteśmy w stanie 
potwierdzić, kiedy sytuacja się zmieni.  Proszę to wziąć pod uwagę 
przy planowaniu. W chwili obecnej nie możemy także wynajmować 
sali parafialnej. Zmiany i wytyczne z diecezji i rządu prowincji 
będziemy informować w miarę napływu. 
 

KURSY MAŁŻEŃSKIE oferowane są w dalszym ciągu tylko przez 
Internet. Po terminy, więcej informacji i zapis prosimy odwiedzić 
stronę Catholic Family Services of Toronto www.cfstoronto.com 
 

CHRZTY należy zgłaszać na miesiąc przed planowaną datą. 
Sakrament udzielany jest w poza Mszą, a ilość uczestników nie może 
przekroczyć 10 osób wliczając kapłana. Prosimy wypełnić formę                      
i załączyć kopię świadectwa urodzenia dziecka. Po terminy i więcej 
informacji można dzwonić do biura. Rodzice oraz chrzestni muszą 
uczestniczyć w katechezie chrzcielnej. 
 

NOWE DATY KOLEKT SHARELIFE W 2021 

Ze względu na panującą sytuację, Biuro ShareLife postanowiło 

zmienić daty corocznych 3. Niedzieli ShareLife. W tym roku będą one: 

17/18 kwietnia 

19/20 czerwca 

2/3 października 

 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM tego tygodnia 

życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej na każdy dzień.  
 

DROBNE OGŁOSZENIA 
Poszukujemy delivery drivers do dowozu kwiatów na Walentynki. 
Praca w Scarborough February 10 - 14th. Each delivery with own 
vehicle is $10. Good communication in English required. One training 
session provided. Call Margaret for more info at 416-292-1008 
 

DROGI PARAFIANINIE - PRZEPROWADZIŁEŚ SIĘ, ZMIENIŁEŚ 
NUMER TELEFONU – POWIADOM NAS! 

NIE NA LIŚCIE PARAFIAN? – DOKONAJ ZAPISU! 
Złóż ofiary elektronicznie prosto ze swojego konta czekowego lub 
używając karty kredytowej: https://community.archtoronto.org/   
==================================================== 
 
 
 
 
 
 

Wszystkich przychodzących                

do kościoła  

obowiązują maski!  

Prosimy o poprawne zakładanie 
masek zasłaniając dokładnie 

nos, usta i brodę! 
 

https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
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KAZIMIERZ I ZUZANNA WÓDZ 

DOMY – MIESZKANIA – INWESTYCJE 
 

• W BIZNESIE OD 1991 ROKU  
• SPRZEDALIŚMY BETANIĘ 

• PROFESJONALNY SERWIS 

• KONKURENCYJNE „COMMISION” 

• DOBRE KONTAKTY Z BANKAMI 

• WIELU ZADOWOLONYCH KLIENTÓW 

• POPIERAMY POLAKÓW W WIĘKSZOŚCI 
NASZYCH SERVISÓW 

• ZAWSZE W PARAFII, ZAWSZE W BIULETYNIE, 
ZAWSZE W CZOŁÓWCE 

• MEMBER OF REMAX HALL OF FAME 
 

CHCIELIBYŚMY BYĆ TWOIM WYBOREM! 
    

  Bezpośredni: 416)258–5079    Biuro (416)222–8600 

     Kaz.wodz@gmail.com          www.BigKaz.com 

Affordable Woodworking Inc 
Polski zakład stolarski w Scarborough 
Oferuje usługi w zakresie: 
                                                           

   * Szafki kuchenne i łazienkowe                                  
  * Bary i meblościanki                                     
  * Wystrój sklepów  
  * Odnawianie szafek (refacing)                         

 

Jesteśmy zlokalizowani 5 min. od tego kościoła! 

❖ Nowość: zostaliśmy dystrybutorem szafek kuchennych i łazienkowych 
❖ produkt jest dobrej jakości w  cenach nie do pobicia 

➢ Produkt jest wykonany z ¾” sklejki (plywood)  
➢ Szuflady z drzewa klonowego (dovetail) 
➢ Drzwi z drzewa klonowego (maple) 
➢ 5 styli, 6 kolorów 

Produkt jest do złożenia; odbiór 7-10 dni, proszę odwiedzić stronę 
internetową wybierając link „ready to assemble”  

❖ Posiadamy również gotowe blaty łazienkowe z kwarcu                                                      
i z porcelanowym zlewem. Ceny nie do pobicia! 

www.affordablewoodworking.com 

 
 

 

Dr. Lukasz M. Boba, MD, CCFP(EM), RPVI, FRCSC 

Lekarz specjalista chirurgii naczyniowej 
Vascular and Endovascular Surgeon 

 

Specjalizuje się w chorobach tętnic i żył 

Żylaki – cały zakres procedur (niektóre pokryte przez OHIP) 

Potrzebne jest skierowanie od lekarza na konsultacje. 

 

TEL: 289-903-1000 FAX: 289-663-0999 

535 Mulock Dr. #330, Newmarket, ON 

5293 Highway 7 East #209, Markham, ON 

Denture Care Clinic 
 

Dorota Dąbrowska, DD 
 

2955 Kingston Road, Toronto, ON  M1M 1N9  

Tel. 416-269-4444  Fax: 416-269-4445 
   

www.denturecareclinic.ca 

EMPEL LAW 
ADWOKAT/NOTARIUSZ 

www.empellaw.com  

 

• Spadki, Testamenty i Pełnomocnictwa 
• Kupno/Sprzedaż domów 
• Wypadki samochodowe 
• Upadki i poślizgnięcia 
• Sprawy rodzinne 

 

 

 

 

 

 
 

Arkadiusz J. Empel 

Barrister & Solicitor 

310 - 4580 Dufferin Street 

Toronto, ON  M3H 5Y2 
 

T: 416.479.8531  C: 416.500.1937 

  

Renowacje kuchien, 

łazienek, bejsmentów, 

wykładziny, płytki, podłogi, 

elektryka, hydraulika, 

malowanie i więcej 

 
 

Wojtek Kesek : 416-824-2899 
 

   
  - Pierścionki zaręczynowe       - Laserowy grawerowanie 

  - Obrączki                                - Cad design and 3D printing 

  - Naprawy                                - Wyceny 

  - Skup metali szlachetnych 

  - Brylanty oraz wszelkie kamienie szlachetne 
   

(416) 431-9721 

 

Firocreations@yahoo.ca   www.firocreations.com 

RYSZARD  ZEDZIAN 
160 Finchdene Sq., Unit 15 
Scarborough, Ontario M1X 1B2 

TEL:  416.831.6741 

Firo Creations Ltd. 
Polish Jewellery Studio 
 

131 Finchdene Sq. # 5  

Scarborough, ON  

M1X 1A6 
 

 

Teraz także  

na Plazie Wisła 

W soboty 

 (by appointment only) 

15-3621 Dixie Rd. 

Mississauga 
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Caesar Olszewski CFP, CIM, FCSI 

Financial Advisor 
 

700-4101 Yonge Street, Toronto, ON M2P 1N6 

Direct Line: 416 628-5770 Ext. 3952 

Direct Fax: 416 250-2070   Cell: 416 602-9872 

E-mail: caesar.olszewski@manulifesecurities.ca 
 

Manulife Securities Incorporated 
  

Personalne Konsultacje dotyczące: 

• Investment Planning 

• Retirement Planning 

• Estate Planning 
                           

         „KMICIC” 

            POLSKIE DELIKATESY 
   

Poleca szeroki wybór: 

 wędlin, pieczonych mięs,  

domowego bigosu i ciast 

 

WYSYŁAMY PACZKI DO POLSKI! 

         Godziny otwarcia: 
       Wt., Śr.,    10:00 - 19:00 
       Czw.         10:00 – 20:00 
         Piątek         9:00 - 20:00  
       Sobota        9:00 - 17:00           
   

209 Ellesmere Rd. Unit # 5 
       

(416) 391 - 2002 
 

Valdi Hardwood Flooring 

Waldemar SZYMAŃCZUK 
 

Tel. (416) 281-9165 
Kom. (416) 571-3662 

 

* Instalacja,  

  * Czyszczenie  
    * Lakierowanie 

 

    

Stowarzyszenie Weteranów A.P. 
im. Gen. W. Sikorskiego w Oshawie 

poleca: 
 

- 3 sale /różnej wielkości/ na przyjęcia  
   weselne i inne uroczystości rodzinne 
 

- bary, 
 

- restauracja “Red Room”  
   otwarta w każdą niedzielę  
   od godz.1:00 pm do 7:00 pm  
   /oprócz świąt i “long weekendów”/, 
 

- polskie potrawy na miejscu i na wynos 
 

Biuro: 905-728-4152,  
Rentowanie hali: 289-356-6399, 
Kuchnia: 905-728-1218 
                  

1551 Stevenson Rd. N. 
Oshawa, ON L1H 7K4 

Piano Lessons 
• Każdy wiek i stopień zaawansowania 

• Przygotowanie do egzaminów RCM  
praktycznych i teoretycznych 

• Lekcje zdalne lub u ucznia w domu 

• Były nauczyciel Liceum Muzycznego w Krakowie         
z 20-letnim doświadczeniem uczenia w Kanadzie 

kinganytko@yahoo.ca                                   
647-532-8373 

Ubezpienia: samochodowe, domów, 

na życie, chorobowe, turystyczne, 
biznesu, RESP, RRSP, TFSA. 

 

Zniżki dla członków Polish - Canadian 
Chamber of Commerce 

Zadzwoń i porównaj. 
 

           Anna Zbek 
   Tel: 416-219-9067 

 E-mail: astopka@rgins.ca 

POLSKIE STUDIO FOTOGRAFICZNE 

PICKART 
PORTRETY 
PORTFOLIA DLA MODELEK I MODELI 

ŚLUBY I SPECJALNE OKAZJE 
VIDEO TRANSFER VHS na DVD 

VIDEO TRANSFER NTSC-PAL 

NAPRAWA STARYCH ZDJĘĆ 
 

Jerzy Kukulski: 416-286-0618 
 

         

   Top      AUTO GLASS 

     
   

  - WYMIANA, NAPAWA SZYB SAMOCHODOWYCH  

  -  PISEMNA GWARANCJA 

  -  AKCEPTUJEMY UBEZPIECZENIA NA SZYBY 

  - POSIADAMY SERWIS SAMOCHODOWY    
 

TEL. (416) 200 - 2994 KRZYSZTOF 

 

 
 

Bilety lotnicze, Wczasy 
Ubezpieczenia 

Pielgrzymki, Wycieczki 
 

    TEL.  416-439–7132 
 

TICO Licence  # 4024063        

 
2290 Bloor Street W. (przy Durie), Toronto, (416) 769 - 4558 

702 Burnhamthorpe Rd. (przy Cawthra), Mississauga, (905) 949 - 9988 

Ubezpieczenia, Inwestycje, Pożyczki 
  

        Potrzebujesz drugiej opinii dotyczącej  
        finansowego zabezpieczenia?  

 

Dzwoń: Wieslaw Adam Jankiewicz 

Kom: 1(416) 912 – 6009 

 

Insurance License # 17161676 
 

Mortgage License # M11000058 

Email: jankiewicz2181@msn.com 
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Looking for Affordable & Reliable Landscape Construction Company?  
Look no further. Contact: 

 

NATALIA GLADYSZ (Polish) at 416-879-5127  

ANDREW CALL (English) at 647-992-4955. 

Services include:  

• Wood work (pergolas, privacy screens and planter boxes),  

• Stone work (walk ways, driveways and retaining walls),  

• Gardening (planting, mulching, and seasonal clean ups). 
Visit us at www.bluecollarlandscapes.net or FIND US ON FACEBOOK 

 

EXPERT 
AUTO – SERVICE 

 

Piotr NOWAK   416- 261 -1774 

Polski Warsztat Samochodowy w Scarborough 
testowanie, naprawa. 

3204 Eglinton Ave. E. (przy Markham Rd.) 

 

Joanna Madej DDS 
 

Tel. 905 619 3112            HERITAGE MARKET 

Text 289 987 5594  
drmadej@bellnet.ca  
 

145 Kingston Rd. East, Unit 17 
Ajax, ON   L1S 7J4 

 

POLSKI SALON FRYZJERSKI 

HAIR & NOW 
 

Poleca usługi fryzjerskie oraz kosmetyczne 
dla pań, panów i dzieci. 

209 Ellesmere Rd.  (przy Warden Ave.) 

Tel.: (416) 449 - 6262 

 
 

Miejsce na Twoją reklamę. 
 

Informacje: 
416-332-0724 lub parafia@sympatico.ca 

 

JOLANTA KRYSTKOWICZ 
 

ADWOKAT I NOTARIUSZ 
BYŁY SĘDZIA W POLSCE 

 

Tel. (416) 292-8337   Fax.  (416) 292-4669 
 

2347 Kennedy Rd.  Suite 402 

Scarborough, Ontario    M1T 3T8 

DR. TOMASZ KOWAL  B.A (Hons), M.Sc., D.C 

DR.TOMASZ.KOWAL@GMAIL.COM      Bilingual in Polish & English  

 

COMPLIMENTARY CONSULATION! 
LEADING YOU TO WELLNESS 

 

ANNA SAJDA – agent Piast Travel 
 

 Bilety lotnicze, rejsy, 
  wczasy, ubezpieczenia, 

    wynajem samochodów i hoteli 

(416) 438-5656 

 

  Główne biuro: 2040 Dundas Str. E. # 2    
                       Mississauga, ON  L4X 2X8   

 

  

TOWER DRIVE ANIMAL CLINIC 
   świadczymy usługi od ponad 14 lat 
    

  DR. JUREK ROSTKOWSKI 
     Zaprasza psy, koty, ptaki i zwierzęta egzotyczne 

       ♦  operacje                             pielęgnacja 

         ♦   diagnostyka                      opieka szpitalna w dużych klatkach 

         ♦   dentystyka                        z podgrzewaną podłogą       

         ♦   szczepienia                        

czynne codziennie 9:00 – 19:30;  sobota 9:00 – 16:00;    niedziela 12:00 – 15:00 

Tel. (416) 285 - 5551     Fax   (416) 285 – 5552 

1331 Warden Ave. Unit #9 

Professional Home Works 
 

- Kompleksowa budowa domów/budynków pod klucz 

- Wykończenia wnętrz, wszelkie remonty i naprawy 
 

            PHW                    prohomeworks 
 

www.prohomeworks.ca 

Kamil Kwapich (416) 995-5687 
 

DENTAL CARE 

SERVICES 
• Chiropractic 

• Nutritional Counseling 

• Rehabilitation Exercises 

• Laser Therapy 

• Custom Orthotics/braces 

• Concussion management 

• Pre- & Post-Operation  
Rehabilitation 

DO YOU SUFFER FROM… 
• Sciatica  

• Back Pain / Neck Pain                  

• Headaches and Arthritis                

• Sprain & Strains/Repetitive Strain Injury             

• Sport & Work Injuries 

• Motor Vehicle Accidents 

• Vertigo/Dizziness 

• TMJ (Jaw) Pain 

• Aches & Pains / Arm & Leg Pain 

Exercise Sports Movement Clinics Inc.    ALIGN HEALTH & WELLNESS 
 417 Spadina Rd Suite 201,                            22 Richmond St. # 205 

Toronto, ON M5P 2W3      Richmond Hill, ON L4C 3Y2 

(437) 688-5755                    (905) 883-0106 
 

TICO # 
50022313

3 
 

 

 
 

 
 

 
 

Mark Wodz, Mortgage Agent 

(647) 781-1862 
  markwodz@gmail.com     mortgageswithmark.com 

 

• Mortgage bankowe i prywatne, linie kredytowe na dom  

• Wiele instytucji finansowych - lepszy wybór 

• Moj broker jest na rynku od 1989 roku, a ja od 2015 

• Dobre referencje od klientów w tym od Rodziców 
 

             Alpha House Mortgage Corp   
302-325 Renfrew Dr. Markham Ontario, L3R 9S8 

 

  16 lat doświadczenia w Kanadzie 

FSCO #10226 
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