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Z powodu obowiązującego w Toronto „lockdown”, 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, poprawnie założone 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
https://www.facebook.com/parafiawtoronto/
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
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14 MARCA 2021                                              IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

Sobota    13 marca 2021  
1) For God’s blessing for Nancy KU  

2)   do dyspozycji Trójcy Świętej za wstawiennictwem 
Niepokalanego Serca Maryi 

Modl. wiernych: za Magdalenę w rocznicę urodzin                      (Rodzice) 
                                                                                                                                                                  

NIEDZIELA 14 marca 2021     
1)   †† Michał i Jadwiga WITT                                                (Córka z rodziną)                                                                          

2)   †† Witold i Józefa KWARCIAK                                                                                                                           
3)  †† Adrian i Elżbieta JAROSZ                                                                                                                                                                 
4)  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bożeny                          

z okazji imienin 
Modl. wiernych: o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Michała 
 

Poniedziałek 15 marca 2021  

1) za Parafian 
 

Wtorek   16 marca 2021  

1)   dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
Judyty i Julii z okazji urodzin 

2)  † Krystyna DROZD                                                                                                                                        
            

Środa   17 marca 2021  

1)   †† Roman i Antoni OZLAŃSKI (7. roczn. śm.)                 (Syn i bratanek)                       
 

Czwartek  18 marca 2021 
1)   o potrzebne łaski dla Karoliny i jej rodziny                                                     
2)  †† Stanisław i Józefa, Wacław WODZIK oraz Antoni i Cecylia 

LISTOWSCY                                                                                                                                      
 

Piątek 19 marca 2021 

1)   o Boże błogosławieństwo dla rodziny MAŁEK      
2)  † Józef KOZŁOWSKI                                                                                          
Modl. wiernych: † Józef ZIMNICKI                                                                           
 

Sobota         20 marca 2021 

1)   † Anthony BRITTO (4. roczn. śm.)                                 (Mavis & Neal Britto)         
2) w intencji Ojczyzny, Papieża, Radia Maryja i TV TRWAM 
 

NIEDZIELA  21 marca 2021  
1)   †† Jerzy i Genowefa SKOCZYLAS                            (Syn z rodziną)                                                                                                                           

2)  † Helena SIERADZKA (2. roczn. śm.)                                                     
3) o dary Ducha Świętego dla Elizabeth i Adama z okazji urodzin               
4)  o zdrowie dla siostry Alicji CZYREK 
Modl. wiernych: dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Weroniki 
KARCZEWSKIEJ z okazji urodzin 

 

2 Km 36, 14-16, 19-23;  Ef 2, 4-10;  J 3, 14-21. 

Psalm (137):     
Kościele święty, nie zapomnę ciebie. 

 

POŻEGNANIE ZMARŁEGO KS. STANISŁAWA 
RAKIEJA 
W przedsionku kościoła, po lewej stronie, 
znajduje się księga kondolencyjna, do której 
można wpisać własne spostrzeżenia po śmierci 
ks. Stanisława Rakieja. Jest tam także skrzynka, 
do której można wkładać ofiary na Msze św. Gregoriańskie w jego 
intencji.  
Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona po otwarciu kościołów.  
 
 

 

OREMUS PRO INVICEM 
W naszej codziennej modlitwie za chrystusowców w tym tygodniu 
polecamy Bogu: 
 Sobota, 13 marca, ks. Robert Będziński 
  Niedziela, 14 marca, ks. Wiesław Berdowicz 
  Poniedziałek, 15 marca, ks. Adam Bobola 
  Wtorek, 16 marca, ks. Eugeniusz Bolda 
  Środa, 17 marca, ks. Marek Cieśla 
  Czwartek, 18 marca, ks. Ryszard Czerniak 
  Piątek, 19 marca, ks. Klemens Dąbrowski 
  Sobota, 20 marca, ks. Rafał Dyguła 
 Niedziela, 21 marca, ks. Piotr Dzikowski 
 

Ten czas przeżyjmy w skupieniu, 
Krótsze niech będą rozmowy, 
Skromniejsze nasze posiłki, 
Więcej czuwania nad sobą                       (hymn brewiarzowy) 
 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Podczas dzisiejszej Mszy św. używamy ornatu w kolorze różowym. 
Tak dzieje się wyłącznie dwa razy w roku: w III Niedzielę Adwentu                 
i w IV Niedzielę Wielkiego Postu. Ten kolor radości ma nam 
uzmysłowić, że wysiłek, jaki podejmujemy w okresie przygotowania 
do wielkich świąt, ma nas doprowadzić do wielkiego szczęścia, którym 
jest doświadczenie miłości Boga, która nigdy nie ustaje (por. 1 Kor 13, 
8).  Doświadczamy tego przede wszystkim w sakramencie pokuty                       
i pojednania. Koniecznie więc zaplanujmy w najbliższym czasie 
spotkanie z Miłosiernym Ojcem.  
Sakrament pojednania jest sprawowany CODZIENNIE (oprócz 
niedziel) w godz. 18:00 do 18:45. 
 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA 
W piątek, 19 marca przypada uroczystość św. Józefa, głównego 
Patrona Kanady. Tego dnia, o godz. 11:00 przeprowadzimy 
transmisję internetową Mszy św.   
Pamiętajmy, że w związku z obchodzonym Rokiem św. Józefa, tego 
dnia można uzyskać odpust zupełny za odmówienie litanii do św. 
Józefa.  Choć jednym z warunków uzyskania odpustu jest przyjęcie 
Komunii św., co jest bardzo utrudnione w piątek, Kościół zezwala, aby 
uczynić to w najbliższym czasie, czyli na przykład w sobotę lub                        
w niedzielę (por. norma 8. Konstytucji Apostolskiej „Indulgentiarum 
Doctrina” , o odpustach, z 1 stycznia 1967, zwana „pluribus diebus”).  
 

TRUDNOŚCI Z TRANSMISJĄ GORZKICH ŻALI 
W ostatnią niedzielę, 7 marca, miały miejsce trudności z transmisją 
nabożeństwa Gorzkich Żali, na co nie mieliśmy wpływu. Serdecznie 
przepraszamy! 
 

POMOC DLA DZIECI Z ALEPPO W SYRII 
Serdeczne Bóg zapłać za kolejne ofiary dla dzieci z Aleppo w Syrii. 
Ostatnio – za pośrednictwem Fundacji św.  Mikołaja, która prowadzi 
świetlicę dla nich - przekazaliśmy $1,020.00. Zapraszam na stronę 
fundacji www.mikolaj.org.pl, gdzie można zapoznać się z jej 
działalnością i zobaczyć zdjęcie uśmiechniętych dzieci z Aleppo. 
Pamiętajmy, że „jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego 
grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.” (Tb 12, 9). 
 

PARAFIALNA KSIĘGA TRZEŹWOŚCI 
Zamknęliśmy Parafialną Księgę Trzeźwości. Zobowiązanie do 
rezygnacji z napojów alkoholowych w okresie Wielkiego Postu 2021 
podjęło 61 osób.  

http://www.mikolaj.org.pl/


OREMUS PRO INVICEM 
Modlitwą w intencji ks. Siarheia Anhura, w środę 10 marca, 
rozpoczęliśmy nowy cykl modlitw „Pro Invicem”, za chrystusowców. 
Przypomnę, że modlitwą tą są otoczeni księża i brat zakonny, 
posługujący w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Inicjatywę tę 
nazwaliśmy „Oremus pro invicem”, czyli „módlmy się za siebie 
wzajemnie”, gdyż niektórzy z tych księży już kiedyś posługiwali                           
w Toronto, a więc modlili się w intencjach naszej parafii.  Inni 
natomiast trafią tu w przyszłości. W ten sposób utworzyliśmy łańcuch 
modlitwy jeden za drugiego.  
 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PORNOGRAFIĄ 
W sobotę, 2 marca, ks. proboszcz wziął udział w internetowym 
szkoleniu na temat zagrożeń związanych z pornografią. Obecnie 
można mówić wręcz o pandemii pornografii. W roku 2017 jedna tylko 
strona pornograficzna miała 81 milionów wejść dziennie. W pandemii 
liczba wejść wzrosła do 120 milionów dziennie. Największymi 
konsumentami pornografii są: 1. Stany Zjednoczone; 2. Zjednoczone 
Królestwo; 3. Indie; 4. Japonia i 5. Kanada. 53% dziesięciolatków 
miało już kontakt z pornografią. 81% młodzieży w wieku 14-16 lat 
korzysta z pornografii w domu. Korzystanie z pornografii łatwo 
prowadzi do trudnego do leczenia uzależnienia. Wydaje się, że nie 
można z tego uzależnienia wyjść w pojedynkę. Potrzebna jest 
odpowiednia pomoc.  Oto pomocne strony internetowe: www.sla-
ontario.org; www.southdown.on.ca.  
 

INTENCJE MSZALNE 
Nasza księga intencji jest już wypełniona do końca czerwca. Zatem 
większość intencji jest przyjmowanych z dużym wyprzedzeniem. 
Część rodzin ma w zwyczaju przekazywanie ofiar za zamówione 
Msze św. po ich odprawieniu. Obecnie, gdy kościół jest zamknięty, 
mimo iż wszystkie intencje są sumiennie odprawiane, nie trafia do nas 
wiele ofiar, które przecież mają przyczyniać się do dobra Kościoła 
oraz uczestniczyć w trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł (por. kan. 946 
KPK).  Proszę zatem każdą rodzinę, która wiele miesięcy temu 
zamówiła intencję Mszy św. o przypomnienie sobie, czy przekazały 
za nią ofiarę.  
 

ZNAK KRZYŻA.  
W Wielkim Poście intensywnie wpatrujemy się w znak Krzyża, „na 
którym zawisło Zbawienie świata”. Warto przy tej okazji przypomnieć 
sobie słowa św. Hieronima, który w liście do swego ucznia 
Eustochiusza pisał: „Ad omnem actum, ad omnem incessum manus 
pingat crucem” (We wszystkim co robimy, na każdym kroku 
pozwalamy naszej dłoni kreślić krzyż). Przypomnijmy sobie tę 
praktykę, którą może pamiętamy z domu rodzinnego i rzeczywiście na 
każdym kroku róbmy znak krzyża: gdy się budzimy, gdy wychodzimy 
z domu, gdy wyruszamy w drogę, gdy rozpoczynamy pracę, gdy 
siadamy do posiłku... Zawsze i wszędzie przypominajmy sobie                        
o Krzyżu i o Jezusie, który na nim oddał życie za nas. 
 

DROGA KRZYŻOWA 
Droga Krzyżowa jest 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 jest transmitowana 
przez internet. 
 

GORZKIE ŻALE 
Znane wyłącznie w Polsce nabożeństwo pasyjne – Gorzkie Żale, są 
odprawiane po zakończeniu niedzielnej Mszy św. i są transmitowane 
przez internet.  Zachęcam rodziny, aby przygotowały sobie teksty i 
włączały się w śpiew. Tekst Gorzkich Żali na 4. Niedzielę Wielkiego 
Postu był umieszczony w biuletynie z dnia 21 lutego. 

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. 
 

SERWETKI DO DEZYNFEKCJI 
W kościele w ławkach znajdują się serwetki do dezynfekcji. Zachęcam 
do używania ich. Można przetrzeć miejsca, które były dotykane                        
a zwłaszcza klamki przy wejściu i wyjściu z kościoła. 
 

KOMENTARZ DO NIEDZIELNYCH CZYTAŃ 
Pan Bóg cierpliwie pochyla się nad grzesznikiem, o czym przypomina 
nam dzisiaj słowo Boże. Druga Księga Kronik wspomina historię króla 
perskiego, który wzywa lud do odbudowy świątyni jerozolimskiej. 
Święty Paweł zwraca uwagę, że Pan Bóg w swoim miłosierdziu 
zawsze jest gotowy do dźwignięcia nas z grzechu. Wydał za nas 
swojego Syna, abyśmy zostali wybawieni z grzechów i mogli 
przebywać z Nim w wieczności. 
Jan Ewangelista zauważa ludzką skłonność do grzechu, do trwania                      
w ciemności. Uwalnia nas z niej jedynie ukrzyżowany Chrystus Pan, 
który jest naszym uzdrowieniem i życiem wiecznym. 
Wysłuchajmy słowa Bożego i pozwólmy mu pocieszyć nasze serca, 
przyjmując Bożą łaskę. 
 

TRWA PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI. Prosimy tylko 
o trwałe i nieprzeterminowane produkty. Osoby/rodziny w potrzebie 
prosimy o kontakt z biurem lub kapłanami. 
 

PUDEŁECZKA „MONET DLA ŻYCIA” wystawione są                             
w przedsionku kościoła. Włącz się w wielkopostne Dzieła Miłosierdzia 
i przekaż drobne z portfela czy po zakupach na organizację Marszu 
Życia, 40 dni dla życia, itp.  
 

PODPISZ I WYŚLIJ LIST do Premiera Doug’a Forda i lokalnego 
członka Prowincjonalnego Parlamentu 
Po wprowadzeniu 8 marca Toronto do strefy szarej (lockdown) 
umożliwiającej biznesom/sklepom operowanie przy 25% liczbie 
klientów, ale dalej limitującej liczbę wiernych w kościele do 10 osób, 
zwracamy się do parafian o wysłanie listu do Premiera Forda oraz 
lokalnego MPP, wyrażającego nasze rozczarowanie co do 
niesprawiedliwego traktowania miejsc kultu religijnego. 
Diecezja przygotowała prostą stronę internetowa: 
www.aplacetoworship.ca  gdzie odwiedzający mogą łatwo wysłać 
wcześniej przygotowany lub przez siebie zredagowany list. 

http://www.sla-ontario.org/
http://www.sla-ontario.org/
http://www.southdown.on.ca/
http://www.aplacetoworship.ca/


DUCHOWA ADOPCJA 
Jest to modlitewne zobowiązanie, podjęte przez konkretną osobę                   
w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Imię 
tego dziecka jest znane jedynie Bogu. Przez dziewięć miesięcy osoba 
podejmująca Duchową Adopcję ogarnia modlitwą dziecko i jego 
rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie.  
Modlitwa polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy 
różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka 
nienarodzonego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane 
dodatkowe postanowienia. 
Przyrzeczenie Duchowej Adopcji odbywa się w Święto Zwiastowania 
- 25 marca. W tym roku możemy to zrobić prywatnie w domu. 
 

Formuła przyrzeczenia Duchowej adopcji 
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, 
wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,  
Ja ...................................................................... 
postanawiam mocno i przyrzekam, że od dzisiaj biorę w duchową 
adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby 
przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia 
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. 
Postanawiam: 
- odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,  
- codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,  
- oraz moje dobrowolne zobowiązania: …………………………. 
 

Modlitwa codzienna 
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła 
Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka 
zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię                    
w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo 
adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. 
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili 
przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen  
 

BEZPŁATNY WEBINAR PO POLSKU!!! 
PLANOWANIE MAJĄTKOWE Z KATOLICKIEJ PERSPEKTYWY 
Sobota, 27 marca 2021, 10:00 
Zapraszamy na webinar prowadzony w języku polskim, w trakcie, 
którego dowiecie się Państwo jak istotne jest spisanie testamentu oraz 
pełnomocnictw Power of Attorney, oraz o roli planowania 
majątkowego, a także dlaczego powinno nam zależeć na pochówku 
na katolickim cmentarzu.  Piotr Okoński z Archidiecezji Torontońskiej 
poruszy następujące tematy:  
- Jak chronić naszych bliskich poprzez poprawnie spisany testament  
- Co zrobić, aby nasze decyzje zapisane w testamencie były prawnie 
chronione i   uszanowane 
- Pełnomocnictwa dotyczące środków materialnych i dotyczące osoby 
(Powers of   Attorney) 
- Wybór wykonawcy testamentu 
- Jak znaleźć prawnika i doradcę do spraw majątkowych 
- Nasze katolickie tradycje związane z kremacją, pogrzebem                             
i pochówkiem. 
Wszyscy uczestnicy otrzymają pocztą bezpłatny przewodnik                            
o planowaniu majątkowym. Aby się zarejestrować, prosimy o wysłanie 
e-maila do: development@archtoronto.org 
Prosimy o zawarcie słowa ‘webinar’ i daty ‘20 March 2021’ w temacie 
wiadomości oraz o podanie imienia, nazwiska i adresu pocztowego w 
treści e-maila. Link do webinaru wysłany zostanie 15-go marca oraz 
kilka przypomnień bliżej daty prezentacji.   
 

DATY KOLEKT SHARELIFE W 2021 ROKU ZOSTAŁY 
PRZESUNIĘTE NA: 17/18 kwietnia 
 19/20 czerwca 
 2/3 października 
Zmian tych nie uwzględniają koperty ShareLife z rocznych zestawów 
ofiarnych. Zapewniamy, że wszystkie datki wspierające działalność tej 
charytatywnej organizacji zostają przez nas regularnie przesyłane 
(bez względu na datę) do głównego Biura ShareLife.  
Tym, którzy złożyli już swoje ofiary na konto pierwszej kolekty 
składamy serdeczne podziękowania! 
 

KARTKI ŚWIĄTECZNE można zakupić u Rycerzy Kolumba                            
w przedsionku kościoła.  
 

Kochać bliźniego swego 

tak trudne to zadanie 

wybaczyć zdrady jego 

wybryki i knowania 

w niepamięć puścić  

wszystkie rozczarowań żale 

i bez zawiści, zemsty 

położyć je na szale 

Twej dobroci Panie 

z miłością ważyć wszystkie 

podłości i zniewagi 

ileż ku temu trzeba 

mieć w sercu swym rozwagi 

by nie rozniecić w sobie 

niechęci i urazy  

i podać rękę szczerze 

w niepamięć puścić skazy 

czy starczy sił mi na to 

czy starczy mi odwagi 

by kochać bliźniego  

bez względu na zniewagi 

drugi nadstawiać policzek 

gdy pierwszy uderzony 

i szczerze mu przebaczyć 

gdy jestem obrażony 

kochać bliźniego swego 

tak trudne to zadanie 

i powiem szczerze  

nie wiem czy stać  

mnie na to Panie 

więc proszę Ciebie kornie 

w słabościach zatwardziały 

naucz mnie wybaczać  

i kochać dla Twej chwały                                          Krzysztof Kawecki 
 

DROBNE OGŁOSZENIA  
1. Parafianin, Pielgrzym - trucker poszukuje pokoju lub mieszkania 

do wynajęcia w Toronto lub okolicy / Rancho, farma, posiadłość /. 
Tel.  416 453 3994, Mieczysław  

2. Parafianin, mężczyzna poszukuje apartamentu/pokoju do 
wynajęcia; 647-297-4657. 

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

 

 

 

 

 

 

Miejsce na Twoją reklamę 

Informacje: 416-332-0724  

                                parafia@sympatico.ca  

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

TEL:  416.831.6741 

 

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 

 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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