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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.) 

https://olqueenofpolandsc.archtoronto.org/
mailto:parafia@sympatico.com
https://www.facebook.com/parafiawtoronto/
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
http://mateusz.pl/czytania/2020/
https://www.stmichaelscathedral.com/live/
https://www.archtoronto.org/


31 STYCZNIA 2021                                                     IV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

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

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

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

Marty i Wiktora z okazji ślubu 

2)   †† Rodzice: Jan i Waleria WONKA                                                                                                                         

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

Poniedziałek 1 lutego 2021  

1)   za Parafian  
2) za rodziny odwiedzone w czasie kolędy                                                                                                                                 
 

Wtorek   2 lutego 2021  

1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 1)       
2)  dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo                          

i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa z okazji urodzin              
            

Środa   3 lutego 2021  

1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 2)       
2)  † Marianna KUMOR                                                    (Syn z rodziną)  
 

I Czwartek  4 lutego 2021 
1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 3)             
2)  o potrzebne łaski dla Izy                                                                      
 

I Piątek 5 lutego 2021 

1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 4)       
2)  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
 

I Sobota         6 lutego 2021 

1)   Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata 
2)  For God’s blessing for Francis ROCHA oh his 80th birthday                                       
3)  † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 5)        
 

NIEDZIELA  7 lutego 2021  
1)   †† Bolesław i Roman MLECZKO                            (Siostra z rodziną)                                                                                           

2)  †† Rodzice: Jan i Waleria WONKA  
3) w intencji Bogu wiadomej                                                                                                                                                                             
4)  † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 6)       
 

Pwt 18, 15-20; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28. 

Psalm (95):       Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie. 
 
 

 
Aby cały Kościół mógł przeżyć bezrestrykcyjny Wielki Post. 

 

W naszej modlitwie za chrystusowców w tym tygodniu polecamy 
Bogu: 
 Sobota, 30 stycznia - ks. Jerzy Frydrych 
 Niedziela, 31 stycznia - ks. Andrzej Galant 
 Poniedziałek, 1 lutego - ks. Gerald Grupczyński 
 Wtorek, 2 lutego - ks. Piotr Janas 
 Środa, 3 lutego - ks. Krzysztof Janicki 
 Czwartek, 4 lutego - ks. Julian Kaczówka 
 Piątek, 5 lutego - ks. Stanisław Kuczaik 
 Sobota, 6 lutego - ks. Mariusz Lis 
 Niedziela, 7 lutego - ks. Tomasz Ludwicki 
 

LITURGIA SŁOWA czwartej niedzieli w ciągu roku wskazuje nam na 
Jezusa Chrystusa, który zapowiadany jest w Księdze Powtórzonego 
Prawa jako Brat pośród braci, niosący Boże słowo.  
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Pana, który zdumiewa swoich 
współczesnych, a także następne pokolenia, że mocą Bożą uwalnia 
od złego. Wyzwala ze smutku i więzi zła, aby człowiek mógł z radością 
serca trwać przy Panu Bogu. 
Niech słowo Boże dokonuje wielkich dzieł w naszym życiu. Otwórzmy 
nasze serca, aby Duch Święty mógł bez przeszkód działać, abyśmy 
byli wewnętrznie wolni i pełni radości uwielbiali Pana. 
 

OSTATNIA NIEDZIELA STYCZNIA TO ŚWIATOWY DZIEŃ 

TRĘDOWATYCH. Na trąd chorują tysiące ludzi, którzy często z 

powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na 

margines życia. Pomódlmy się w intencji trędowatych, a także ich 

opiekunów, którzy z wielką miłością codziennie się nimi opiekują. 

Prośmy Boga także o to, żebyśmy nikogo nie przesuwali na margines 

życia. Ofiary składane do puszek przed kościołem zostaną 

przeznaczone na wsparcie chorych i posługujących im. 
 

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. 
 

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.  
 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
Do sakramentu spowiedzi można przystąpić                    
w powszednie dni tygodnia (od poniedziałku do 
piątku) w godz. 18:00-18:45. Penitentów 
obowiązują poprawnie założone maski. 
Kapłani będą posługiwać w konfesjonale 
także w pierwszy piątek lutego w godz. 9:00-
11:00. 

 

    Intencja Różańcowa 
na luty 

 
 



 
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.  
Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w naszym 
kościele od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-20:00. 
 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
W najbliższy 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.   
 

2 LUTEGO ŚWIĘTO OBCHODZIMY TAKŻE ŚWIATOWY DZIEŃ 

ŻYCIA KONSEKROWANEGO. Ustanowił go św. Jan Paweł II 

stawiając przed Kościołem 3 cele: 
1. by uroczyście uwielbić Boga i składać dziękczynienie za wielki dar 
życia konsekrowanego, życia, które ubogaca i raduje Kościół; 
2. by przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia 
konsekrowanego ze strony ludu Bożego. 
3. aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego Bożego 
piękna, jakim jest życie konsekrowane oraz aby jeszcze żywiej 
uświadomić sobie jego niezastąpioną misję w Kościele i w świecie. 

Pamiętajmy w tym dniu o naszych kapłanach i wszystkich osobach 

konsekrowanych, które oddały życie w służbie Bogu i Kościołowi. 
 

WIRTUALNY WARSZTAT POWOŁAŃ – 2 lutego w godz. 11:00-
17:00. Jest to doskonała okazja dla tych, którzy rozważają swoje 
powołanie misyjne. Rejestracja: http://bit.ly/VocationsFair  
 

PROŚBY DO ŚW. MONIKI  
Na stoliku przy chrzcielnicy jest koszyk, do 
którego można wrzucać karteczki z imionami 
dzieci, które porzuciły praktykowanie wiary                        
i przystępowanie do sakramentów świętych.   
W ich intencji księża odprawią na początku lutego 
nowennę do św. Moniki. Księża będą odczytywali ich imiona, przez co 
ta modlitwa będzie bardziej osobista.  Jeżeli ktoś przy tej okazji złoży 
jakąś ofiarę, to zostaną one przekazane do klasztoru 
kontemplacyjnego w Polsce i również zakonnice pomodlą się w tej 
intencji. 

Modlitwa o nawrócenie dziecka 
Zwracam się do Ciebie, św. Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej 
modlitwy za dziecko, o pomoc i radę. W Twoje kochające ramiona 
oddaję moje dziecko (dzieci)……, aby dzięki Twemu potężnemu 
wstawiennictwu mogło(-y) ono(-e) otrzymać łaskę szczerego                                      
i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana. Proszę Cię 
również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana ducha takiej samej 
wytrwałej i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił On Tobie. Proszę o 
to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. 
 

ZAKOŃCZENIE KOLĘDY 
Dziękujemy wszystkim Rodzinom, które zaprosiły nas w tym roku  na 
kolędę. Dziękujemy za miłe spotkania, za dzielenie się z nami swoimi 
troskami, za wspólną modlitwę oraz za złożone ofiary. Za wszystkie 
Rodziny odwiedzone podczas kolędy, jutro, 1 lutego  zostanie 
odprawiona Msza św.   
 

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE ZA JERZEGO MARIANA 
MĄCZYŃSKIEGO 
We wtorek, 2 lutego rozpoczniemy odprawianie 30 Mszy św. 
gregoriańskich za wielkiego dobrodzieja naszej parafii, Jerzego 
Mariana Mączyńskiego.  
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
W ten piątek, 5 lutego przypada pierwszy piątek miesiąca. W godz. 
9:00 do 11:00 będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. 
Rycerze Kolumba będą pilnowali porządku, by w kolejce do jednego 
konfesjonału nie było więcej jak 3 osoby. Po południu spowiedź 
będzie tak jak zwykle, czyli od 18:00 do 18:45. 
W Pierwsze Piątki Kapłani odwiedzają chorych. Zgłoszenie 
prosimy kierować do Księży lub do biura parafialnego. 
 

SPIRITUS VIA (wydanie Online) dla „Młodych Dorosłych (19-35 lat) 
zaprasza na wieczór zatytułowany Preparing for the End Times    w 
środę, 3 lutego o godz. 19:00. 
Czy boisz się końca czasów? A może zastanawiałeś się nad tym co 
Biblia mówi o przygotowaniu na przyjście Pana. O. Eric Mah odpowie 
na te i inne pytania skupiając się na Ewangelii św. Łukasza i 
przypowieściach dotyczących tego zagadnienia.  
Prosimy o rejestrację: https://www.facebook.com/spiritusvia/ 
 

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 TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• w piątek 5 lutego – św. Agata (ok. 235-251), dziewica                                     

i męczennica; 

• w sobotę 6 lutego – święci męczennicy Paweł Mika (1565-1597) i 

Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu. 
 

Adoracja 

Najświętszego  

Sakramentu 

http://bit.ly/VocationsFair
https://ocytoronto.us3.list-manage.com/track/click?u=88d8270470168c8f9b811aed3&id=1e716d805e&e=af76b05221
https://www.facebook.com/spiritusvia/
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg


MODLITWA PAPIEŻA FRANCISZKA DO ŚW. JÓZEFA 
Papież od ponad czterdziestu lat po jutrzni odmawia modlitwę do św. 
Józefa zaczerpniętą z XIX-wiecznej francuskiej książeczki do 
nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi, która wyraża 
pobożność, ufność i pewną prowokację wobec św. Józefa:  

„Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy 

jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, 

Spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. 

Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne 

 i trudne, które Tobie powierzam,  

by miały szczęśliwe rozwiązanie. 

Mój ukochany Ojcze,  

w Tobie pokładam całą ufność moją. 

Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno,  

a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, 

ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, 

 jak Twoja moc”. 
 

WIRTUALNE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH (po 
angielsku) „Worldwide Marriage Encounter Experience”                            
w dniach 5-7 marca.  
Jest to program wzbogacający umiejętności, w którym razem jako 
mąż i żona, uczysz się, jak być najlepszym w swoim związku. Oparty 
na wartościach katolickich, ale otwarty dla par wszystkich wyznań. 
Odkryj na nowo miłość! 
Kontakt, Marge & Gerard McCauley: gerard.marge@rogers.com 
(905) 792-1925 lub odwiedź stronę: wwme.org 
 

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. 
 

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM tego tygodnia 

życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy 

dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 

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 

 

     
 

• 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.  

 

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

NIE NA LIŚCIE PARAFIAN? – DOKONAJ ZAPISU! 

PRAGNIEMY SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ ZA OFIARY złożone 

w minionych tygodniach do koszyków, elektronicznie, dostarczone do 

biura czy przesłane pocztą. Niech dobry Bóg wynagradza 

błogosławieństwem waszą hojność. 
Ofiary można złożyć elektronicznie bezpośrednio 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! 
 

about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
http://www.archtoronto.org/
https://community.archtoronto.org/


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 

 

mailto:Kaz.wodz@gmail.com
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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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