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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 (godziny otwarcia podane w dalszej części biuletynu). 
 

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 prywatnie przez naszych księży w podanych dniach.  
 

Niedzielna Msza św. 
odprawiana w naszym kościele o godz. 10:30 jest transmitowana 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. 
Sobota w godz. 18:00-19:00. 
Niedziela (14 lutego) w godz. 11:45-13:15. 
Od przyszłej niedzieli (21 lutego) z uwagi na Gorzkie Żale, w godz. 12:15-13:30. 
 

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  
W tym tygodniu do sakramentu spowiedzi można wyjątkowo przystąpić tylko w poniedziałek, 15 
lutego i wtorek, 16 lutego 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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14 LUTEGO 2021                                                         VI NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Sobota    13 lutego 2021  
1) † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 12)       
2)   o wstawiennictwo Pana Jezusa o poprawę zdrowia dla Henryka 

i poprawę związków rodzinnych 
                                                                                                                                                                  

NIEDZIELA 14 lutego 2021     
1)   o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 

Iwony i Wiesława GANDZIAROWSKICH                              
2)   †† Rodzice: Jan i Waleria WONKA                                                                                                                         

3)  †† Lech ZIENTARSKI, Cecylia, Stefan i Cezary TOMCZAK, 
Zofia i Zdzisława ZIENTARSKI, Maria, Jan i Danuta KUDER, 
Cecylia BEREZIŃSKA, Stefan CHLIBOWICKI             (Żona i córka)                 

4)  † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 13)       
Modl. wiernych: † Henryk WIERCIOCH                                   
Modl. wiernych: †† Alina i Jan SKALSCY                                                    
Modl. wiernych: dziękczynno-błagalna z prośbą o błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Bożej dla Danuty, Jadwigi i Bogdana z okazji 
urodzin              

Modl. wiernych: dziękczynno-błagalna z prośbą o opiekę Matki Bożej dla 
Jerzego z okazji urodzin 

 

Poniedziałek 15 lutego 2021  

1)   za Parafian  
2) † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 14)       
 

Wtorek   16 lutego 2021  

1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 15)       
2)  † Marek ŻBIKOWSKI                                                                                                                   
            

Środa   17 lutego 2021 – Środa Popielcowa 

1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 16)       
2)  † Janina RUSIECKA                                                              
Modl. wiernych: † Witold KOBAK (7. roczn. śm.)                                     (Rodzina)          
 

Czwartek  18 lutego 2021 
1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 17)             
2)  † Wiktoria LOTYCZ                                                          (Wnuczka)                                                                       
 

Piątek 19 lutego 2021 

1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 18)       
2)  †† Anna OZLAŃSKA i Maria GIERASIMCZUK                                                
 

Sobota         20 lutego 2021 

1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 19)        
2)  † Richard MARCHUT                                                    (M. Marchut)                                                            
3)   w intencji Ojczyzny, Papieża, Radia Maryja i TV TRWAM 
 

NIEDZIELA  21 lutego 2021  
1)   †† Bożena i Zdzisław MERCIK                                                                                                                                          
2)  † Stanisław TORUŃSKI                  
3) † Czesława KUNICKA (3. roczn. śm.),  

† Stanisław KUNICKI (46. roczn. śm.),  

† Wiesława KUNICKA (20. roczn. śm.)  
4)  † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 20)        
 

Kpł 13, 1-2.45-46; 1 Kor 10, 31-11,1; Mk 1, 40-45. 

PSALM (32):  Tyś mą ucieczką i moją radością.      
  

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, 13 lutego, ks. Bogdan Molenda 
 Niedziela, 14 lutego, ks. Sławomir Murawka 
 Poniedziałek, 15 lutego, ks. Piotr Nowacki 
 Wtorek, 16 lutego, ks. Jacek Nowak 
 Środa, 17 lutego, ks. Marian Ogórek 
 Czwartek, 18 lutego, ks. Zygmunt Ostrowski 
 Piątek, 19 lutego, ks. Richard Philiposki 
 Sobota, 20 lutego, ks. Tomasz Pietrzak 
 Niedziela, 14 lutego, ks. Stanisław Poszwa 
 

LITURGIA SŁOWA MÓWI DZIŚ O CHORUJĄCYCH NA TRĄD. Jak 
wspomina Księga Kapłańska, chory musiał zachowywać się i ubierać 
w określony sposób, żeby z daleka można było uchronić się od 
zarażenia się tą chorobą. Pan Jezus z miłością dotyka chorego na 
trąd człowieka, o czym wspomina Ewangelia.  
Święty Paweł przypomina nam zasadę, żeby wszystko czynić na 
chwałę Bożą. 
Wysłuchajmy z miłością słowa Bożego, abyśmy potrafili przyjmować 
w imię Jezusa naszych bliźnich, którzy nieraz wywołują w nas odrazę, 
oraz żebyśmy sami nie wahali się przyjść do Pana Jezusa, kiedy 
będziemy się czuli jak trędowaci.  
 

W POLSCE ROZPOCZYNA SIĘ TYDZIEŃ MODLITW                                      
O TRZEŹWOŚĆ NARODU. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, 
jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu 
młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne 
przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i 
pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc 
i pomogą nam wytrwać w trzeźwości. 
 

W TĘ NIEDZIELĘ WSPOMINAMY ŚW. WALENTEGO, patrona ludzi 
zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości 
psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy szczególnie o zdrowie 
dla tych, którzy borykają się z problemami natury psychicznej. 
 

 
Już w najbliższą środę, 17 lutego, Kościół będzie obchodził Środę 
Popielcową, która rozpocznie 40 dniowy okres pokuty i nawrócenia. 
W chwili przygotowywania tej informacji Kościół obowiązują 
dotychczasowe ograniczenia. W związku z tym posypanie głów 
popiołem na znak pokuty odbędzie się w środę, czwartek, piątek                        
i sobotę (17-20 lutego), według poniżej przedstawionego programu.  
W tych dniach nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu.  

Każdego obowiązuje wcześniejsza rejestracja: 
www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca  
W kościele może być 9 osób plus celebrans.  

https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
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PROGRAM NA PIERWSZE DNI WIEKIEGO POSTU 
17 lutego, Środa Popielcowa, godz. 10:00 transmisja Mszy św. 
11:00 – 12:30 - posypanie głów popiołem 
18:00-19:30 – posypanie głów popiołem 
Konieczna rejestracja: www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca  
 

18 lutego, Czwartek po Popielcu 
11:00-12:30 – posypanie głów popiołem 
18:00-19:30 – posypanie głów popiołem 
Konieczna rejestracja: www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca  
 

19 lutego, Piątek po Popielcu 
11:00-12:30 – posypanie głów popiołem 
12:30 – Droga Krzyżowa 
19:00 – transmisja Drogi Krzyżowej 
Konieczna rejestracja: www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca  
 

20 lutego, Sobota po Popielcu 
11:00-12:00 – posypanie głów popiołem 
Konieczna rejestracja: www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca  
18:00-19:00 – obrzęd Komunii św. poza Mszą św. 
 

ISTRUKCJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI NA POSYPANIE GŁÓW 
POPIOŁEM I UDZIAŁ W WIELKOPOSTOWEJ DRODZE 
KRZYŻOWEJ 

• wybrać: www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca  

• z podanej listy 10 wydarzeń (4 na posypanie głów popiołem, 6 – 
Drogi Krzyżowe), wybrać to, na które planuje się przyjść; 

• nowa strona, która się pokaże, potwierdzi nasz wybór. Jeśli to 
właściwy wybór, prosimy przycisnąć „Register”; 

• teraz będzie można wybrać dokładną godzinę oraz zaznaczyć, ile 
osób na nią przyjdzie, po czym ponownie przycisnąć „Register”  

• na stronie, która się wyświetli, należy podać swoje imię, nazwisko 
oraz adres email i znów wybrać klawisz „Register”; 

• po zarejestrowaniu, wyświetli się strona potwierdzająca dokonanie 
rejestracji, będzie można wglądnąć bilety, a także email zostanie 
wysłany na podany przez nas wcześniej adres; 

• jeżeli chcemy dokonać rejestracji na inne wydarzenie, to trzeba 
powrócić do głównej strony, dokonać wyboru i powtórzyć podane 
kroki. 

Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub potrzebują pomocy                
w rejestracji, prosimy o kontakt z biurem (w poniedziałek biuro będzie 
nieczynne). 
Uwagi: Jeżeli przy wydarzeniu, lub później przy godzinie pokazane 
jest „sold out” to znaczy, że nie ma już miejsc na daną godzinę lub 
wydarzenie. Wtedy prosimy dokonać innego wyboru. 
W wypadku pomyłki, wielokrotnych rejestracji, itp. prosimy                                  
o zlikwidowanie niepotrzebnego zamówienia (cancellation) i dopiero 
później rozpoczęcia nowej rejestracji. W razie problemów, prosimy 
poinformować biuro. 
Nie ma potrzeby drukowania otrzymanych biletów. W kościele 
będziemy mieli wydrukowane listy zarejestrowanych i według nich 
oraz godziny zapisu, będziemy wpuszczać wiernych. 
Rejestracja jest konieczna dla wszystkich. 
 

DROGA KRZYŻOWA 
Droga Krzyżowa będzie odprawiana we wszystkie piątki 
Wielkiego Postu (19 i 26 lutego oraz 5, 12, 19 i 26 
marca), z wyjątkiem Wielkiego Piątku dwa razy dziennie, 
o godz. 12:30 i o godz. 19:00. Każda rodzina (osoba) 
może zarejestrować się na jedno nabożeństwo przez cały Wielki Post.  
Droga Krzyżowa o godz. 19:00 będzie transmitowana przez internet. 

POST ŚCISŁY W ŚRODĘ POPIELCOWĄ i WIELKI PIĄTEK  
Dwa dni w roku, a mianowicie Środa Popielcowa (17 lutego) i Wielki 
Piątek (2 kwietnia) są dniami postu ścisłego, tzn., że każdy z nas 
może zjeść 3 posiłki, z czego tylko jeden do syta (ta forma 
umartwienia obowiązuje od 18 do 60 roku życia) oraz mamy 
powstrzymać się od jedzenia mięsa (ten element umartwienia 
obowiązuje od 14 roku życia bez górnej granicy wieku). Kościół 
jednak zachęca, aby wszyscy, którzy formalnie nie są zobowiązani do 
którejś z tych form ascezy, podjęli ją w duchu miłości. 
 

POST NINIWY 
Z całego serca zachęcam Parafian do podjęcia wraz z Waszymi 
duszpasterzami, Postu Niniwy, który polega na przedłużeniu postu 
ścisłego ze Środy Popielcowej, na dwa kolejne dni, czyli także na 
czwartek i piątek (18-19 lutego). Inicjatywa ta zrodziła się wśród 
umęczonych wojną chrześcijan z Iraku.  
Nazwa „Post Niniwy” nawiązuje do wydarzeń opisanych w księdze 
Jonasza (3, 5-10). Wtedy post podjęty przez cały kraj, uwolnił 
Mezopotamię od zarazy.  Kard. Louis Raphael Sako, patriarcha 
Kościoła Chaldejskiego prosi, aby ofiarować ten post w intencji 
pokonania pandemii. Spróbujmy wszyscy tej wymagającej praktyki, 
która   –   według słów Jezusa - jest konieczna dla pokonania 
największych zagrożeń (por. Mk 9, 29). 
 

GORZKIE ŻALE 
Znane wyłącznie w Polsce nabożeństwo pasyjne – Gorzkie Żale, 
będą odprawiane po zakończeniu niedzielnej Mszy św. i będą 
transmitowane przez internet.  Zachęcam rodziny, aby przygotowały 
sobie teksty i włączały się w śpiew.  
 

MODLITWA DO ŚW. MONIKI 
Już po przesłaniu Waszych ofiar do 4 zakonów kontemplacyjnych                   
w Polsce, z prośbą o włączenie się do naszej modlitwy w intencji 
dzieci, które porzuciły Kościół św.  
Parafianie złożyli jeszcze kolejne ofiary, stąd poprosiliśmy piąty 
klasztor kontemplacyjny o wsparcie naszej modlitwy. Tym razem 
wybór padł na Siostry Karmelitanki Bose z Warszawskiej Woli.  
Księżą rozpoczną kolejną nowennę w tej samej intencji 1 marca.  
Św. Moniko – módl się za nami! 
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
W związku ze zmianami w programie w pierwszych dniach Wielkiego 
Postu od środy do piątku (17-19 lutego) nie będzie adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
Najświętszy Sakrament będzie wystawiony w przyszłym tygodniu 
tylko w poniedziałek i wtorek, 15 i 16 lutego w godz. 18:00-20:00. 
 

OBRZĘD KOMUNII ŚWIĘTEJ POZA MSZĄ: 
  w soboty w godz. 18:00-19:00,  
  w niedziele, 14 lutego w godz. 11:45-13:15,  
 od niedzieli, 21 lutego w godz. 12:15-13:30. 
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.  
 

AKCJA „DOBRE PĄCZKI” 
Nasza parafia włączyła się do akcji „Dobre Pączki” zorganizowanej 
przez Fundację św. Mikołaja, która polegała na wpłaceniu 5 PLN 
(koszt jednego pączka), które zostaną przekazane dla świetlicy dla 
dzieci prowadzonej w Aleppo, w Syrii.  Parafia przekazała $100, co 
dało równowartość 60 pączków! W chwili przygotowywania biuletynu 
Fundacja zebrała od 156 darczyńców 6,506 PLN. 

http://www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca/
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POKWITOWANIA PODATKOWE zostaną przesłane pocztą. 
Wysyłka rozpocznie się po 15 lutego i każdy powinien je otrzymać 
przed końcem tego miesiąca.  
Wyjątkowo, w tym roku korzystamy z oferty poczty kanadyjskiej, która 
rozprowadzi je po obniżonych kosztach dla parafii diecezji Toronto. 
Pokwitowania zostały wydane rodzinom, które złożyły w ciągu całego 
roku 2020, ofiary $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 wydamy tylko na życzenie 
osobom zainteresowanym. 
Za ofiary złożone elektronicznie (kartą kredytową, z konta czekowego 
lub przez „on-line banking”) pokwitowania zostaną wysłane przez 
diecezję również przed końcem lutego.  
 

O SPOSOBACH WSPIERANIA PARAFII 
Ubiegły rok przyczynił się do rozpowszechnienia różnych metod 
składania datków na potrzeby swojego kościoła. Poniżej 
przypominamy, jak to można zrobić: 

• koperty ofiarne – ofiary można przekazać podczas pobytu                         
w kościele lub przesłać pocztą (w tym roku, numery przypisanych 
kopert się nie zmieniły), 

• przez PAG (preauthorized giving – autoryzacja). Ofiary pobierane 
będą każdego 20 dnia miesiąca ze wskazanego przez 
ofiarodawcę konta (należy przekazać do biura VOID czek). W tym 
wypadku nie ma potrzeby używania kopert ofiarnych, wypisywania 
czeków, itd. Pokwitowania podatkowe przygotuje parafia. 

• elektronicznie bezpośrednio używając karty kredytowej. Wejście 
bezpośrednio z naszej strony parafialnej przez tzw. Donate Now 
lub wybierając: https://community.archtoronto.org/   
Prosimy zaznaczyć parafię: Our Lady Queen of Poland Parish, 
Scarborough jako odbiorcę i wypełnić resztę danych. Ofiara 
może być jednorazowa (za którą otrzymuje się od razu 
pokwitowanie podatkowe) lub powtarzająca się (wtedy 
zaświadczenie do podatku wysłane będzie w lutym, za poprzedni 
rok). Z tej formy można zrezygnować w każdej chwili wysyłając 
email do: development@archtoronto.org 

W razie pytań można kontaktować się z naszym biurem. 
Za troskę o naszą parafię składamy Wam Drodzy Parafianie 
serdeczne Bóg zapłać! 

 

MODLITWA ZA PARAFIĘ 
Wszechmogący i miłosierny Boże! Często gromadzimy się w naszej 
świątyni na modlitwie i sprawowaniu sakramentów. Czynimy to jako 
wspólnota parafialna. 
Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy ją tworzą - dla 
wiernych i duszpasterzy. Polecamy Ci rodziny naszej parafii, niech 
będą silne Twoją mocą. Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież, 
aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości przebiegało zgodnie                    
z Twoją wolą. Modlimy się za chorych, starszych i samotnych, abyś 
Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem. 
Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów i prosimy o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne. Ze szczególną mocą zawierzamy Ci 
tych, którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia, przemień ich serca                    
i uczyń je miłymi Sobie.  
Ojcze, przyjmij nasze pokorne oddanie się Tobie i błogosław naszej 
parafii. Amen. 
 

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

NIE NA LIŚCIE PARAFIAN? – DOKONAJ ZAPISU! 

KONTAKTY Z BIUREM PARAFIALNYM 
Jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do ciągłego i codziennego 
wypełniania przykazania miłości bliźniego, o którym Jezus powiedział, 
że jest najważniejsze (por. Mt 22, 36-40).  
Jest czymś oczywistym, że obowiązek ten dotyczy także kontaktów                 
z biurem parafialnych w jakiejkolwiek formie: telefonicznie lub 
emajlowo. W świetle tego przykazania nie jest dopuszczalne, aby 
kontakty te cechowały złośliwość, ironia, intryga czy histeria. 
Pamiętajmy o złotej zasadzie, której nauczył nas Chrystus: „Wszystko 
więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! 
Albowiem to jest istota Prawa i Proroków” (Mt 7, 12). 
 

     
 

• 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 (w nadchodzącym 
tygodniu tylko w poniedziałek   i wtorek, w godz. 18:00-20:00). 
Około godz. 18:45 i 19:45 udzielana jest Komunia. 

• Komunia św. można przyjąć także w soboty: w godz. 
18:00-19:00 oraz w niedziele: 11:45-13:15, od niedzieli 21 
lutego w godz. 12:15-13:30. 

• Zapisu na obrzęd posypania głów popiołem lub udział                        
w Drodze Krzyżowej można dokonać na stronie: 
www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca 

• 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). 
Używamy głównych drzwi do wejścia i dezynfekujemy ręce. 
Prosimy o wpis na listę. 

• 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  

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

==================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkich przychodzących                

do kościoła  

obowiązują maski!  

Prosimy o poprawne zakładanie 
masek zasłaniając dokładnie nos, 

usta i brodę! 

 

https://community.archtoronto.org/
mailto:development@archtoronto.org
http://www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg


 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bluecollarlandscapes.net/
mailto:drmadej@bellnet.ca
mailto:parafia@sympatico.ca
mailto:DR.TOMASZ.KOWAL@GMAIL.COM
http://www.prohomeworks.ca/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=exercise+sports+movement+clinics
mailto:markwodz@gmail.com
http://mortgageswithmark.com/


 
 
 
 



 

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
http://www.bigkaz.com/
http://www.affordablewoodworking.com/
http://www.denturecareclinic.ca/
http://www.empellaw.com/
mailto:Firocreations@yahoo.ca
http://www.firocreations.com/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.est-el.com/art/BILD-logo.gif&imgrefurl=http://www.est-el.com/&usg=__RZrCzEV813JOQGcpMGnfz_foHPE=&h=143&w=151&sz=3&hl=en&start=11&itbs=1&tbnid=KQGYSDW-slE3pM:&tbnh=91&tbnw=96&prev=/images?q%3DBILD%2BLOGO%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.spicacm.com/images/renomark_logo.gif&imgrefurl=http://www.spicacm.com/&usg=__C7JhDBUfZuBdBf5V7lRSMm81e8E=&h=94&w=115&sz=3&hl=en&start=21&itbs=1&tbnid=tLXqvAbLxxCe0M:&tbnh=71&tbnw=87&prev=/images?q%3DRENOMARK%2BLOGO%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


 

 

 

 

 
 

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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