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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 czwartku włącznie 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 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. 
W czasie Wielkiego Postu, 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  
Do sakramentu spowiedzi można przystąpić od poniedziałku do soboty 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
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https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
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21 LUTEGO 2021                                              I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

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)        
Modl. wiernych: o pomyślny przebieg operacji dla Łukasza oraz 

Wacława, opiekę Matki Bożej i powrót do pełni zdrowia 
 

Poniedziałek 22 lutego 2021  

1)   za Parafian  
2) † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 21)       
 

Wtorek   23 lutego 2021  

1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 22)       
2)  o zdrowie dla Mike’a i potrzebne łaski                                    (Ania)                                                                                  
            

Środa   24 lutego 2021  

   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 23)       
 

Czwartek  25 lutego 2021 
1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 24)             
2)  w intencji naszych kapłanów: ks. Waldemara i ks. Pawła o łaskę 

uświęcenia i potrzebne łaski                                                              
 

Piątek 26 lutego 2021 

1)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 25)       
2)  †† Maria i Marian JARZMIK oraz †† z rodziny JARZMIKÓW                                
 

Sobota    27 lutego 2021  
1) †† Maria i Joaquim MONTEIRO                                 (C. L. Pereira)  

2)   † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 26) 
                                                                                                                                                                  

NIEDZIELA 28 lutego 2021     
1)   † Zofia STEC (17. roczn. śm.)                                                (Córki z rodziną)                                                                          

2)   w intencji kapłanów posługujących w naszej parafii                                                                                                      
3)  † Stefania PIĄTEK (Syn z rodziną)                                                                                                                                                                

4)  † Jerzy Marian MĄCZYŃSKI (Gr. 27)       
 

Intencja przyjęta w Newmarket: 
  † Janina ANTOSZEK i †† z rodziny  
Modl. wiernych: † Antoni NIEMIEC (w roczn. śm.) i †† z rodziny 
                                                                                       (Córka z rodziną)        
 

Rdz 9, 8-15; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15 

Psalm (25):      Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. 
 

OBRZĘD KOMUNII ŚWIĘTEJ POZA MSZĄ: 
  w soboty w godz. 18:00-19:00,  
 w niedziele 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.  
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
Najświętszy Sakrament będzie wystawiony w okresie Wielkiego Postu 
od poniedziałku do czwartku włącznie w godz. 18:00-20:00. 
 

 

W naszej codziennej modlitwie za chrystusowców w tym tygodniu 
polecamy Bogu: 
 Sobota, 20 lutego, ks. Tomasz Pietrzak 
 Niedziela, 21 lutego, ks. Stanisław Poszwa 
 Poniedziałek, 22 lutego, ks. Lesław Prebendowski 
 Wtorek, 23 lutego, ks. Stanisław Rakiej 
 Środa, 24 lutego, ks. Tadeusz Rusnak 
 Czwartek, 25 lutego, ks. Czesław Rybacki 
 Piątek, 26 lutego, ks. Józef Siedlarz 
 Sobota, 27 lutego, ks. Tomasz Sielicki 
 Niedziela, 28 lutego, ks. Adam Słomiński  
 

MSZA ŚW. „AD ORIENTEM” 
Odpowiadając na zachętę Roberta kard. Sarah’a, Prefekta 
Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, od Środy 
Popielcowej odprawiamy Msze św. ad orientem, czyli twarzą do 
ołtarza. Tak będzie przynajmniej przez cały Wielki Post. Będzie to 
sprzyjało lepszemu skupieniu i czci dla Krzyża Chrystusowego                           
i dokonanej na nim Ofiary. 
 

SKŁAD APOSTOLSKI 
W okresie Wielkiego Postu i Wielkanocnym podczas wyznania wiary 
będziemy używali testu Składu Apostolskiego, który jest najstarszym 
wyznaniem wiary. 
 

PRZEŻYWAMY PIERWSZĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 
czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia.  
Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas 
szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia 
skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten 
czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził 
nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam 
naprzeciw, aby nas odnaleźć. 
 

SŁOWO BOŻE DZISIEJSZEJ NIEDZIELI chce nam zwrócić uwagę 
na kilka spraw. Księga Rodzaju i Pierwszy List Świętego Piotra 
Apostoła przypominają nam o Bożej miłości do każdego z nas. O tym, 
że Pan Bóg pragnie nas oczyścić z grzechów, abyśmy zajaśnieli na 
nowo Jego pięknem. Dlatego dał nam swego Syna, który także 
doświadczył trudu ludzkiego losu, kuszenia na pustyni i przekazał 
nam Boże zaproszenie do życia z Nim w wieczności.  
Wysłuchajmy słowa Bożego, pozwalając Panu Bogu działać                            
w naszym wnętrzu, aby mogła się wreszcie dokonać przemiana nas 
samych, abyśmy doświadczyli prawdziwej radości serca. 
 

POST NINIWY 
Serdeczne podziękowanie dla najwytrwalszych, którzy podjęli wraz                   
z duszpasterzami Post Niniwy, czyli przedłużyli post ścisły ze Środy 
Popielcowej, na dwa kolejne dni (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 prosił, aby ofiarować ten post                                   
w intencji pokonania pandemii. Zdaniem Jezusa ta wymagająca 
praktyka, 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 włączały się w 
śpiew. Tekst nabożeństwa na pierwszą i czwartą niedzielę Wielkiego 
Postu zamieszczony w dalszej części biuletynu. 
 

DROGA KRZYŻOWA będzie odprawiana we wszystkie 
piątki Wielkiego Postu, z wyjątkiem Wielkiego Piątku dwa 
razy dziennie, o godz. 12:30 i o godz. 19:00.  Droga 
Krzyżowa o godz. 19:00 będzie transmitowana przez internet. 
 

ODPUSTY W WIELKIM POŚCIE 
Oprócz odpustów, które można uzyskać w związku z Rokiem św. 
Józefa (odmówienie litanii do św. Józefa w każdą środę i każdego 19 
dnia miesiąca), w każdy piątek Wielkiego Postu można uzyskać 
odpust zupełny za udział w Drodze Krzyżowej lub za odmówienie 
modlitwy do Jezusa Ukrzyżowanego, której treść znajdziecie poniżej. 
Za każdym razem warunkiem uzyskania odpustu jest stan łaski 
uświęcającej, wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 
przyjęcie Komunii św. oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo, Wierzę w Boga, w intencjach Papieża. Oczywiście należy 
także poprosić Boga o udzielenie tej łaski. Jeżeli nie jest możliwe 
przyjęcie Komunii św. w konkretnym dniu, związanym z odpustem, 
można ją przyjąć w najbliższych dniach, na przykład w sobotę lub                    
w niedzielę.  
 

MODLITWA DO JEZUSA UKRZYŻOWANEGO 
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu upadam na kolana przed Twoim 
obliczem i z największą gorliwością ducha proszę i błagam, abyś 
wszczepił w moje serce największe uczucia wiary, nadziei i miłości 
oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silniejszą wolę poprawy. 
Oto z sercem przepełnionym uczuciem i boleścią w duchu oglądam 
Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając, co już prorok 
Dawid włożył w twoje usta „Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli 
wszystkie kości moje”. Amen. 
 

PARAFIALNA KSIĘGA TRZEŹWOŚCI 
Przy chrzcielnicy jest wystawiona parafialna księga trzeźwości, do 
której mogą wpisywać się osoby podejmujące się rezygnacji z picia 
alkoholu podczas Wielkiego Postu. Zachęcam, żeby przynajmniej w 
ten sposób włączyć się w proces wykluczenia poważnej wady 
naszego Narodu, jaką jest nadużywanie alkoholu. 
 

AKCJA „DOBRE PĄCZKI” 
Nasza parafia ponownie 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.  Duszpasterze 
zdecydowali o przekazaniu kolejnych $500, które zebrano podczas 
odwiedzin kolędowych.  
 

PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
To już tradycja, że w okresach przedświątecznych zapraszamy 
Parafian do podarowania trwałych produktów żywnościowych, które 
później zostaną przekazane rodzinom i organizacjom „w potrzebie”.  
Trwałe i nieprzeterminowane towary można zostawiać w kaplicy.  
 

„MONETY DLA ŻYCIA” – WEŹ PUDEŁECZKO  
W Wielkim Poście zachęcamy do włączenia się do odkładania 
‘drobnych’ (z kieszeni, czy po zakupach), które później wykorzystane 
są między innymi na organizowanie ‘Marszu Życia’, ’40 Dni dla Życia’, 
itp. Pudełeczka wystawione są na w przedsionku kościoła. 
Prosimy o ich zwrot przed końcem Wielkiego Postu. 

CZĘŚĆ I GORZKICH ŻALI (Tę część Gorzkich Żali odprawia się w I 
i IV Niedzielę Wielkiego Postu). Część I rozpoczyna się od Zachęty. 
 

Zachęta:  Gorzkie żale przybywajcie, * 
 Serca nasze przenikajcie. 
  

 Rozpłyńcie się, me źrenice, * 
 Toczcie smutnych łez krynice. 
  

 Słońce, gwiazdy omdlewają, * 
 Żałobą się pokrywają. 
  

 Płaczą rzewnie Aniołowie, * 
 A któż żałość ich wypowie? 
  

 Opoki się twarde krają, * 
 Z grobów umarli powstają. 
  

 Cóż jest, pytam, co się dzieje? * 
 Wszystko stworzenie truchleje! 
  

 Na ból męki Chrystusowej * 
 Żal przejmuje bez wymowy. 
  

 Uderz, Jezu, bez odwłoki * 
 W twarde serc naszych opoki! 
  

 Jezu mój, we krwi ran swoich * 
 Obmyj duszę z grzechów moich! 
  

 Upał serca swego chłodzę, * 
 Gdy w przepaść męki Twej wchodzę. 
 

Intencja: Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Ofiarować ją będziemy Ojcu niebieskiemu na cześć i chwałę Jego 
Boskiego Majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą 
miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za 
nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie 
ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, 
oraz ku uczczeniu Świętych Pańskich, którzy wyróżniali się 
nabożeństwem ku Męce Chrystusowej. 
W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od 
modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te 
zniewagi i zelżywości temuż Panu, za nas bolejącemu, ofiarujemy za 
Kościół święty katolicki, za najwyższego Pasterza z całym 
duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego                       
i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia                       
i opamiętania. 
  

Hymn 
Żal duszę ściska, serce boleść czuje, * 
Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje; * 
Klęczy w Ogrójcu, gdy krwawy pot leje, * 
Me serce mdleje. 
  

Pana świętości uczeń zły całuje, * 
Żołnierz okrutny powrozmi krępuje! * 
Jezus tym więzom dla nas się poddaje, * 
Na śmierć wydaje. 
  

Bije, popycha tłum nieposkromiony, * 
Nielitościwie z tej i owej strony, * 
Za włosy targa: znosi w cierpliwości * 
Król z wysokości. 
  

Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, * 
Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta; * 
Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie * 
Serca kochanie. 
  



Oby się serce we łzy rozpływało, * 
Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! * 
Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości * 
Dla Twej miłości! 
 

Lament Duszy Nad Cierpiącym Jezusem 
Jezu, na zabicie okrutne, * 
Cichy Baranku od wrogów szukany, * 
Jezu mój kochany! 
  

Jezu, za trzydzieści srebrników * 
Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany, * 
Jezu mój kochany! 
  

Jezu, w ciężkim smutku żałością, * 
Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany, * 
Jezu mój kochany! 
  

Jezu, na modlitwie w Ogrójcu * 
Strumieniem potu krwawego zalany, * 
Jezu mój kochany! 
  

Jezu, całowaniem zdradliwym * 
Od niegodnego Judasza wydany, * 
Jezu mój kochany! 
  

Jezu, powrozami grubymi * 
Od swawolnego żołdactwa związany, * 
Jezu mój kochany! 
  

Jezu, od pospólstwa zelżywie * 
Przed Annaszowym sądem znieważany, * 
Jezu mój kochany! 
  

Jezu, przez ulice sromotnie * 
Przed sąd Kajfasza za włosy targany, * 
Jezu mój kochany! 
  

Jezu, od Malchusa srogiego * 
Ręką zbrodniczą wypoliczkowany, * 
Jezu mój kochany! 
  

Jezu, od fałszywych dwóch świadków * 
Za zwodziciela niesłusznie podany, * 
Jezu mój kochany! 
  

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, * 
Dla nas zelżony i pohańbiony. * 
Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! * 
Boże nieskończony! 
 

Rozmowa Duszy Z Matką Bolesną 
 Ach! Ja Matka tak żałosna! * 
Boleść mnie ściska nieznośna. * 
Miecz me serce przenika. 
  

Czemuś, Matko ukochana, * 
Ciężko na sercu stroskana? * 
Czemu wszystka truchlejesz? 
  

Co mię pytasz? Wszystkam w mdłości, * 
Mówić nie mogę z żałości, * 
Krew mi serce zalewa. 
  

Powiedz mi, o Panno moja, * 
Czemu blednieje twarz Twoja? * 
Czemu gorzkie łzy lejesz? 
  

Widzę, że Syn ukochany * 
W Ogrójcu cały zalany * 
Potu krwawym potokiem. 
  

O Matko, źródło miłości, * 
Niech czuję gwałt Twej żałości! * 
Dozwól mi z sobą płakać. 
  

Któryś za nas cierpiał rany, * 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
  

Któryś za nas cierpiał rany, * 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
  

Któryś za nas cierpiał rany, * 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 

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). 
 

     
• Do odwołania nie ma publicznych celebracji Mszy św.                   

w naszym kościele.  

• Do kościoła można przyjść na adorację od poniedziałku do 
czwartku, 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: w godz. 12:15-13:30. 

• Spowiedź od poniedziałku do soboty w godz. 18:00-18:45 

• 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://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg


 



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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