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Duszpasterstwo Polaków Prowadzą 
         Księża Chrystusowcy                                                                                                                             
   

  Ks. Waldemar Matusiak, TChr  
                                      /Proboszcz/ 
 

  Ks.  Pawel Marek, TChr  
                                 /Wikariusz/ 
   

  Dk. Andrzej Rychlicki  

 

 

Rejestracja konieczna na wszystkie dni 
nadchodzącego Pierwszego Tygodnia Wielkanocy:  

www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca 
 

MSZE ŚW. (5-9 kwietnia) 
od poniedziałku do piątku o godz. 10:00 i 19:00 
 

Sobota: godz. 17:00 (niedzielna - po angielsku) 
              godz. 19:00 (niedzielna - po polsku) 
 

Niedziela: godz.8:30, 10:30, 12:30, 15:00, 19:30 
 

Pierwsze Piątki Miesiąca: godz. 10:00 i 19:00   
Adoracja: od 9:00 i 18:00  
 

Pierwsze Soboty Miesiąca: godz. 10:00  
Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 9:00 
i Różaniec z rozważaniami  
 

Transmisja niedzielnej Mszy św. przez kanał 
YouTube o godz. 12:30: 
Parafia Matki Bożej Królowej Polski Scarborough  
 

GRUPA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego w każdą 
niedzielę po Mszy św. o godz.  8:30.    
   

SPOWIEDŹ ŚW. (5-10 kwietnia) 
Od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-18:45  
W soboty w godz. 16:00-16:45 oraz 18:00-18:45 
 

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA  
W każdą środę o godz. 18:50 

BIURO CZYNNE 
- od poniedziałku do piątku, w godz.  9:00 - 16:00  

RÓŻE RÓŻAŃCOWE 
Wymiana tajemnic w pierwszą niedzielę miesiąca  

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych 

https://olqueenofpolandsc.archtoronto.org/
mailto:parafia@sympatico.com
https://www.facebook.com/parafiawtoronto/
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
http://www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg


4 KWIETNIA 2021                                          NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
 

Wielka Sobota - 3 kwietnia 2021  
20:00 intencje księży 
                                                                                                                                                                  

Niedziela Zmartwychwstania - 4 kwietnia 2021     
  7:00 †† Kazimierz i Zdzisław SROCZYŃSKI 
  8:30   †† z rodziny BANASZEK (zamordowani przez Ukraińców)   
  9:30 za Parafian 
10:30  † Czesław KALETA    

11:30  w intencji Czesława z okazji 96. rocznicy urodzin z prośbą 
o łaski i błogosławieństwo Chrystusa Zmartwychwstałego  

  - Msza św. w j. angielskim 
12:30  †† Edward i Aniela                                                  (Córka z rodziną)                                                                                                 

Modl. wiernych: w intencji Magdy z okazji 23. urodzin, o potrzebne łaski 
 NIE MA MSZY ŚW. O GODZ. 19:30 

 

Rejestracja jest konieczna na wszystkie Msze św. nadchodzącego 
Tygodnia Wielkanocy (od poniedziałku do niedzieli włącznie) 

www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca 
 

Poniedziałek Wielkanocny - 5 kwietnia 2021  

10:00 † Tadeusz RACZEK 
19:00 †† Stanisława (6. roczn. śm.)                                    (Córka z rodziną) 
 †† Kazimierz i Andrzej DADAS oraz Adam SKWARA 
 

Wtorek   6 kwietnia 2021  

10:00 o zdrowie dla Stanisława ORNOCHA                  (Syn z rodziną) 

19:00  1)   w intencji ks. Stanisława KUCZAIKA oraz ks. Zbigniewa 
OLBRYSIA z okazji 64. rocznicy święceń kapłańskich 

           2) †† Halina BARANOWSKA oraz Helena i Roman 
PIECHOTA 

            

Środa   7 kwietnia 2021  

10:00 wolna intencja 
19:00   † Wojciech MACANOWICZ   
Modl. wiernych: w intencji Elżbiety i Edwarda KOZIEŁ z okazji 25. 

rocznicy ślubu 

 

Czwartek  8 kwietnia 2021 
10:00 †† Bolay THAM, Chi Dut THAM                                  (N. Ku) 
19:00  1) † ks. Stanisław RAKIEJ                                     (40 dni po śm.)  
           2) o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Agnieszki z okazji urodzin  
 

Piątek  9 kwietnia 2021 

10:00  wolna intencja 
19:00  1) o Boże błogosławieństwo dla rodziny JANKIEWICZ 
           2) †† Andrzej, John, Ewa, Maria i dusze w czyśćcu cierpiące  
Modl. wiernych: w intencji Michała, o potrzebne łaski 
Modl. wiernych: w intencji Łukasza z okazji 12. rocznicy urodzin,                             

o zdrowie i dalsze błogosławieństwo 
 

Sobota    10 kwietnia 2021  
17:00 † Leo SALDANHA                                               (C. L. Pereira)             
19:00 †† Marian i Janina BARAN                            (Córka z rodziną)  
                                                                                                                                                                  

NIEDZIELA 11 kwietnia 2021 - Święto Bożego Miłosierdzia  

  8:30   † Zofia MLECZKO                                                   (Córka z rodziną)                                                           

10:30   dziękczynna, w 5. rocznicę urodzin Daliah                                                                                                                                         
12:30  †† Teresa i Władysław ZYGMUNT                         
15:00 wolna intencja 
19:30 † Sviatloslava HUMANSKI   
 
 

 

Dz 10; 34a. 37-43;  Kol 3; 1-4;   J  20; 1-9. 

 

PSALM (118):    W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. 

  

OREMUS PRO INVICEM 
W naszej codziennej modlitwie za chrystusowców w tym tygodniu 
polecamy Bogu: 
 Sobota, 3 kwietnia, ks. Paweł Marek 
  Niedziela, 4 kwietnia, ks. Andrzej Maślejak 
  Poniedziałek, 5 kwietnia, ks. Waldemar Matusiak 
  Wtorek, 6 kwietnia, ks. Jan Michalski 
  Środa, 7 kwietnia, ks. Stanisław Michałek 
  Czwartek, 8 kwietnia, ks. Bogdan Molenda 
  Piątek, 9 kwietnia, ks. Sławomir Murawka 
  Sobota, 10 kwietnia, ks. Piotr Nowacki 
  Niedziela, 11 kwietnia, ks. Jacek Nowak 
 

INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA KWIECIEŃ: 
Aby wszyscy parafianie powrócili do rzetelnego wypełnienia 
obowiązku spowiedzi wielkanocnej. 
 

 

 
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko 
kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do 
których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po 
opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas 
nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda 
inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć. 
Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj 
ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje 
naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi 
świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z 
najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, 
radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie 
– z całego serca wam życzymy. 
 

DYSCYPLINA W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 
Wielkanoc to największe i najważniejsze święta chrześcijańskie. 
Zwykle gromadzą większą liczbę wiernych. Ich atmosfera zachęca do 
życzliwości, składania sobie życzeń, licznych spotkań. Bardzo 
jednak prosimy, aby dzisiaj, zachować żelazną dyscyplinę.  
Po zakończeniu Mszy św. i po krótkim dziękczynieniu opuśćmy 
kościół, używając wszystkich drzwi, nie zatrzymujmy się, by złożyć 
sobie życzenia, nie blokujmy wejść!  Dzisiaj Msze św. są 
sprawowane co godzinę, stąd potrzebne jest zrozumienie 
wszystkich Parafian dla tej wyjątkowej sytuacji!  

http://www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca/


OKTAWA WIELKANOCY 
Obchód Zmartwychwstania Pańskiego jest „rozciągnięty” na 8 dni, 
stąd mówimy o Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego.  W modlitwie 
eucharystycznej przez 8 dni będziemy powtarzali te same słowa: 
„Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień 
Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.  
Ponieważ wciąż jesteśmy nękani przez władze państwowe, które 
odmawiają nam pełnego korzystania z konstytucyjnego prawa do 
wolności religijnej, podczas Oktawy Wielkanocnej, od Poniedziałku 
Wielkanocnego, 5 kwietnia do Piątku Wielkanocnego, 9 kwietnia 
zostaną odprawione dodatkowe Msze św. o godz. 10:00.  
Niestety wymagana jest wcześniejsza rejestracja zarówno na 
Msze św. o godz. 10:00 jak i 19:00. Rejestracja już otwarta przez: 

www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca 
 

NIESZPORY CHRZCIELNE 
Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, o godz. 19:00 zostaną 
odprawione Nieszpory Chrzcielne, czyli Msza św. połączona                              
z nieszporami. Po Komunii św. asysta przejdzie do chrzcielnicy                           
i wspólnie zaśpiewamy Magnificat, dziękczynny hymn Maryi. W ten 
sposób podziękujemy Bogu za łaskę chrztu, przez który została nam 
otwarta droga do zmartwychwstania (por. Rz 6, 4). 
 

ZAKOŃCZENIE OKTAWY WIELKANOCY 
Ostatnim dniem Oktawy Wielkanocy jest Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. Tego dnia, to jest 11 kwietnia, zostanie odprawiona 
dodatkowa Msza św. o godz. 15:00. Podczas tej Mszy św. po Komunii 
św. zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament, po czym każdy 
będzie mógł podejść do ołtarza, by przyjąć osobiste 
błogosławieństwo.  Także na tę Mszę św. wymagana jest 
wcześniejsza rejestracja.  
Rejestracja na tę Mszę oraz wszystkie Msze św. sobotę i niedzielę 
rozpocznie się we wtorek 6 kwietnia o godz. 12:00. 
 

MSZA ŚW ZA ZMARŁEGO KSIĘDZA STANISŁAWA RAKIEJA 
Katechizm Kościoła Katolickiego poucza, że pamięć o zmarłych 
powinna znaleźć szczególny wyraz w dniu śmierci, w dniu pogrzebu 
oraz w siódmym lub czterdziestym dniu po śmierci (por. KKK 1687).  
8 kwietnia minie 40 dni od śmierci byłego proboszcza naszej parafii, 
ks. Stanisława Rakieja. Tego dnia, o godz. 19:00 zostanie odprawiona 
Msza św. w jego intencji. Konieczna rejestracja. 
 

SERDECZNE PODZIEKOWANIE RYCERZOM KOLUMBA 
Dziękujemy Rycerzom Kolumba za godziny służby na rzecz naszej 
wspólnoty. W tych trudnych dniach niektórzy Parafianie chętnie 
formułują postulaty dotyczące poprawy naszego funkcjonowania. 
Zapraszamy, aby włączyli się do dyżurów Rycerzy Kolumba                           
i w bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością wskazali, co i jak 
można naprawić. 
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W PRZEŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE 
ŻYWNOŚCI I ZA KWIATY DO DEKORACJI KOŚCIOŁA 
Tegoroczna zbiórka żywności przerosła nasze oczekiwania                                 
i zakończyła się niezwykłym sukcesem. Nigdy jeszcze nie 
otrzymaliśmy tylu produktów żywnościowych. Wszystko zostało już 
przekazane potrzebującym rodzinom naszej parafii i organizacjom 
wspierających seniorów i samotne matki.  
Dziękujemy również za dostarczone do kościoła kwiaty do dekoracji 
naszej świątyni na święta.  
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 
 

DO PRZEMYŚLENIA... 
Bracia moi, wzrost Kościoła nie zależy od papieża i biskupów, ani od 
duchowieństwa i zakonów, zależy tylko od nas. Módlcie się, byśmy 
nie uszli temu przeznaczeniu, do którego Bóg nas wzywa, by nas 
nawiedziła Jego łaska i pozwoliła zerwać więzy letniości i lenistwa, 
opanować naszą wolę i kierować postępkami, byśmy wciąż wzrastali 
w pobożności i gorącości ducha i odczuwali tę pomoc, która idzie z 
nieba. Św. Jan Henryk kardynał Newman 
 

ŚWIETLICA W ALEPPO 
Od początku Wielkiego Postu pomagamy świetlicy dla dzieci                             
w Aleppo, w Syrii, gdzie od 10 lat toczy się wojna.  Na stronie 
internetowej Fundacji św. Mikołaja, można zapoznać się z 12 
stronicowym raportem na temat działalności tej świetlicy w roku 2020. 
Raport jest opatrzony zdjęciami. www.mikolaj.org.pl  
 

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. 
 

INTENCJE MSZALNE 
Przypomnijmy sobie dyscyplinę Kościoła na temat intencji mszalnych 
i ofiar składanych przy ich zamówieniu. Zgodnie z kanonem 945 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, każdy kapłan ma prawo przyjąć ofiarę 
złożoną przy okazji zamówienia Mszy św.  W naszym wypadku taka 
ofiara jest dzielona na dwie części: jedną – zwykle większą - 
otrzymuje parafia. Natomiast kwota $10.00 od każdej intencji stanowi 
część wynagrodzenia księży, które w całości jest przekazywane 
Towarzystwu Chrystusowemu.  Kanon 946 Kodeksu wyjaśnia, że 
jedyną intencją wiernego, który składa ofiarę za Mszę św. jest 
przyczynienie się do dobra Kościoła i udział w trosce o jego 
utrzymanie. Innymi słowy, wierny składający ofiarę nie powinien 
spodziewać się niczego innego, poza tym, że Msza św. w podanej 
przez niego intencji będzie odprawiona. Nie może więc oczekiwać 
albo żądać jakiegoś wyróżnienia, zauważenia, czy też 
zorganizowania specjalnie dla niego transmisji Mszy św.  Na samym 
początku Wielkiego Postu czytaliśmy te słowa Ewangelii według św. 
Mateusza: „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak 
obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. 
Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.  Kiedy zaś 
ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby 
twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi                           
w ukryciu, odda tobie (Mt 6, 2-4). Zgodnie z tymi słowami naszego 
Pana, gdy kiedykolwiek decydujemy się coś ofiarować Kościołowi, od 
razu powinniśmy „zapomnieć”, że to zrobiliśmy. Wreszcie kanon 947 
wymaga, aby od ofiar mszalnych bezwzględnie usuwać wszelkie 
pozory transakcji lub handlu. Chodzi o myślenie merkantylne typu: „ja 
płacę i ja wymagam”, zupełnie nie pasujące do wspólnoty Kościoła. 
W tym kontekście pomyślmy o misjonarzach, którzy jakże często 
pracują w ciężkich warunkach, w tym materialnych. Jakąś pomocą dla 
nich są intencje mszalne składane przez ludzi, którzy nawet nie 
wiedzą na jakim kontynencie i kiedy ich Msza zostanie odprawiona!  
 

UPRZEJMA PROŚBA DO LEKTORÓW 
Bardzo prosimy lektorów, aby dobrze przygotowywali się do czytania. 
W ostatnim czasie doszło do fatalnej pomyłki. Zupełnie przekręcono 
wezwanie w modlitwie powszechnej, w której zamiast prośby, aby 
„przygotowania do Świąt nie przysłoniły tego co najważniejsze – 
spotkania z Panem Jezusem”, przeczytano (i to dwukrotnie) „nie 
przyniosły (...) spotkania z Panem Jezusem”.                                                                                                                                                           
 

http://www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca/
http://www.mikolaj.org.pl/


SPOSÓB PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚW.  
Przypominamy, że pasterz archidiecezji kard. Thomas Collins nie 
zgadza się na inny sposób przyjmowania Komunii św. niż na rękę. 
Parafie, które nie przestrzegają tego zalecenia – będą zamykane! 
Bardzo wszystkich prosimy o dyscyplinę w tym względzie. Osoby, 
które mają niepokonalny opór przed tym zarządzeniem, są proszone 
o kontakt z kapłanami po Mszy św.   
 

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. 
 

 
ZAPISY KONIECZNE NA WSZYSTKIE DNI PIERWSZEGO 
TYGODNIA WIELKANOCY! 
Obecność w kościele jest limitowana do 15% pojemności (80 
osób), wliczając kapłanów, organistę, lektora, ministranta                          
i osoby porządkowe. 
Prosimy wybrać: www.olqueenofpolandsc.eventbrite.ca wybrać 
wydarzenie, w którym się chce uczestniczyć i przycisnąć register 
(zarejestruj).  Po tym kroku, będzie można wybrać godzinę 
wydarzenia, podać swoje dane i dokończyć rejestracji.  
Rejestracja jest kompletna, jeśli po jej zakończeniu pokazało się 
potwierdzenie (You are registered!)  i można wglądnąć bilety oraz na 
podany przez nas adres mailowy dostaliśmy wiadomość 
potwierdzającą zapis. Jeśli nie ma potwierdzenia, to znaczy, że 
rejestracja nie została dokończona – należy powtórzyć kroki.                           
W wypadku podwójnych rejestracji prosimy o zlikwidowanie 
zamówienia i udostępnienie miejsc innym. 
KILKA UWAG: 

• Wszystkie Msze niedzielne (również z wieczorne sobotnie) są pod 
tym samym tytułem; 

• Od tego tygodnia jednorazowo będzie można zamówić 
maksymalnie 4 miejsca; 

• Rodzinie, która zamówiła intencję mszalną gwarantujemy od 
wtorku, 6 kwietnia - 4 miejsca (proszę o telefon do biura                                 
z potwierdzeniem, że te miejsca zostaną wykorzystane – należy 
podać imię i nazwisko). Jeśli potrzeba więcej, to należy samemu 
dokonać rezerwacji; 

• Proszę nie przysyłać emaili, ani nie zostawiać wiadomości na 
maszynie z prośbą o rezerwację.  

• Ze względu na ogromną ilość maili i telefonów należy liczyć się                     
z długim czasem oczekiwania na odpowiedź; 

• Rejestracja na Msze św. w Pierwszym Tygodniu Wielkanocy (od 
wtorku do piątku włącznie) jest już otwarta; 

• Rejestracja na wszystkie Msze niedzielne 10/11 kwietnia 
(włączając sobotę) rozpocznie się we wtorek, 6 kwietnia, o godz. 
12:00. Rejestracja przed tą godziną nie będzie możliwa, więc nie 
ma potrzeby dzwonić wcześniej; 

• Prosimy o spokój i odrobinę życzliwości w tym trudnym dla 
wszystkich czasie. 

 

„MONETY DLA ŻYCIA”  
Powoli wracają do nas pudełeczka „Monet dla Życia”. Dziękujemy za 
poparcie tegorocznej akcji i prosimy o dostarczenie pudełeczek do 
kościoła lub biura parafialnego w najbliższym czasie. 
 

PARAFIALNA LISTA E-MAILOWA 
Od lat Parafianie, którzy udostępnili nam swoje adresy mailowe, 
otrzymują pocztą elektroniczną cotygodniowy biuletyn i wszelkie 
nowiny dotyczące życia naszego kościoła.  
Ta forma komunikacji stała się szczególnie popularną w okresie 
panującej pandemii. Jeśli więc chcą Państwo otrzymywać na bieżąco 
najnowsze informacji dotyczące naszego kościoła, prosimy                                   
o przesłanie na nasz adres emailu z prośbą o dołączenie do listy. 
 

DATY KOLEKT SHARELIFE w 2021 roku zostały przesunięte na: 
17/18 kwietnia, 19/20 czerwca oraz 2/3 października. Zmian tych 
nie uwzględniają koperty ShareLife z rocznych zestawów ofiarnych, 
jakkolwiek wszystkie ofiary przekazane dla ShareLife zostaną tam 
przesłane bez względu na to w jakim czasie zostały złożone.   
 

 
• Tylko osoby zapisane mają zagwarantowane miejsce                            

w kościele.  Zapis jest konieczny na wszystkie dni 
nadchodzącego tygodnia. Obowiązuje nas limit 15% 
pojemności (80 osób). Prosimy się dostosowywać do 
wskazań osób porządkowych. 

• Nie ma śpiewu wiernych podczas Liturgii.  

• Znak Pokoju przekazujemy tylko przez skinienie głowy; 

• Komunię Świętą przyjmujemy tylko na rękę.  

• Po zakończonej Eucharystii wychodzimy z kościoła powoli                     
z zachowaniem 2m odległości. Prosimy nie zatrzymywać się   w 
korytarzu na rozmowy. Na zewnątrz kościoła obowiązuje 
wszystkich 2m odstęp;  

• 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! 
Ofiary można złożyć elektronicznie z konta czekowego lub używając 
karty kredytowej: https://community.archtoronto.org/   
Proszę zwrócić uwagę, że za jednorazowe ofiary przekazane 
elektronicznie pokwitowanie do podatku przychodzi natychmiast na 
podany przez nas email – należy otworzyć podany link i zapisać 
zaświadczenie na swój komputer lub wydrukować 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W kościele obowiązują maski 

lub inne osłony twarzy. 
Prosimy o poprawne zakładanie masek 
zasłaniając dokładnie nos, usta i brodę! 
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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 

 

Senior ‘handyman’ pomoże podczas: 

• renowacji, 

• malowania, 

• napraw, 

• prac ogrodowych na działce  

i innych. 

416 722 5324 

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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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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