PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
OUR LADY QUEEN OF POLAND CHURCH
625 Middlefield Rd. Scarborough, ON M1V 5B8
Tel. (416) 332 - 0724
Fax (416) 299 – 1975
https://olqueenofpolandsc.archtoronto.org
Znajdź nas:

OLQueenofPolandSC@archtoronto.org

https://www.facebook.com/parafiawtoronto/
Parafia Matki Bożej Królowej Polski Scarborough

Duszpasterstwo Polaków Prowadzą
Księża Chrystusowcy

Ks. Waldemar Matusiak, TChr
/Proboszcz/

Ks. Pawel Marek, TChr
/Wikariusz/

Dk. Andrzej Rychlicki
MSZE ŚW.
Poniedziałek, środa, piątek o godz. 19:00
Wtorek, czwartek o godz. 10:00
Sobota:
godz. 17:00 (niedzielna - po angielsku)
godz. 19:00 (niedzielna - po polsku)
Niedziela: godz. 8:30, 10:30, 12:30, 19:30
Pierwszy piątek miesiąca: godz. 10:00 i 19:00
Adoracja: od 9:00 i 18:00 z wyjątkiem Wielkiego
Piątku
Pierwsza sobota miesiąca: godz. 10:00
Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz.
9:00 i Różaniec z rozważaniami
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Poniedziałek, środa, piątek od godz. 18:00
Wtorek, czwartek od godz. 9:00
W pierwszy piątek miesiąca od godz. 9:00 i 18:00
W pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9:00
SPOWIEDŹ ŚW.
Poniedziałek, środa, piątek w godz. 18:00-18:45
Wtorek, czwartek w godz. 9:00-9:45
W soboty w godz. 16:00-16:45 oraz 18:00-18:45
W niedziele w godz. 8:00-8:15; 10:00-10:15;
12:00-12:15 oraz 19:00-19:15.
RÓŻE RÓŻAŃCOWE
Wymiana tajemnic w pierwszą niedzielę miesiąca

BIURO CZYNNE
- od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00
- w soboty i niedziele biuro jest nieczynne
- w innych okolicznościach po wcześniejszym
uzgodnieniu z Duszpasterzem.
CHRZTY odbywają się w 3 niedzielę miesiąca podczas
Mszy św. o godz. 12:30. Prosimy zgłaszać miesiąc
wcześniej.
ŚLUBY należy zgłaszać rok przed planowana datą.
DO CHORYCH - można wzywać o każdej porze.
Kapłani odwiedzają chorych i samotnych w każdy
pierwszy piątek miesiąca.
GRUPA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego w każdą
niedzielę po Mszy św. o godz. 8:30.
KATOLICKIE CMENTARZE DIECEZJI TORONTO
4950 Yonge Str., Suite 206
Toronto, ON M2N 6K1
416-733-8544
https://www.catholic-cemeteries.ca/
ARCHIDIECEZJA TORONTO
1155 Yonge St, Toronto, ON M4T 1W2
416-934-0606 https://www.archtoronto.org

W kościele w dalszym ciągu
obowiązują maski.
Prosimy o zachowanie 2m odstępów od osób
niemieszkających pod tym samym dachem

3 PAŹDZIERNIKA 2021
I Sobota
2 października 2021
10:00
Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy
świata
17:00
† John D’SOUZA
(C. L. Pereira)
19:00
† Wacław WARDZIŃSKI
Modl. wiernych: Krystyna i Jerzy KOTYNIA, w 50. rocznicę ślubu
Niedziela
3 października 2021
8:30
†† Maria i Stanisław GRYZ
(Rodzina)
10:30
†† Stanisława i Jan WILCZYŃSKI
(Córka z rodziną)
12:30
† Czesław SZYMAŃSKI (19. roczn. śm.), †† z rodziny
Modl. wiernych: Halina i Adam ZAJKO, z okazji 45. rocznicy sakramentu
małżeństwa
19:30
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji
rocznicy ślubu, oraz w intencji córki i jej rodziny
Poniedziałek 4 października 2021
19:00 1) † Piotr FIGURA
Wtorek
5 października 2021
10:00 1) † Wiesława WIŚNIEWSKA
2) za Parafian
Środa
6 października 2021
19:00 1) †† Rodzice Chrzestni i Dziadkowie z obu rodzin
Czwartek
7 października 2021
10:00 1) † Mieczysław ŚLIPSKI
(Współpracownicy Newmarket Inn)
2) Michał, o Boże błogosławieństwo z okazji urodzin
Piątek
8 października 2021
19:00 1) za dusze w czyśćcu cierpiące
2) dziękczynno-błagalna z okazji urodzin, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty
i Waldemara
Sobota
9 października 2021
17:00
† Noreen BRITTO
(R. M. Lobo)
19:00
† Patryk WINIARSKI (4. roczn. śm.) oraz † Hanna
WINIARSKA
(Ojciec i mąż)
Niedziela
10 października 2021
8:30
† Edward NOWAK (18. roczn. śm)
10:30
Maya, w 10. rocznicę urodzin
12:30
Andrea i Dawid STAWOWCZYK, o błogosławieństwo Boże
na nowej drodze życia
Modl. wiernych: Małgorzata i Kamil KWAPICH, z okazji 5. rocznicy
sakramentu małżeństwa
19:30
†† Rodzice
Rdz 2; 18-24; Hbr 2; 9-11; Mk 10; 2-16.
PSALM (128):

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

OREMUS PRO INVICEM. W naszej codziennej modlitwie za
chrystusowców w tym tygodniu polecamy Bogu:
Sobota, 2 października, ks. Roman Wrocławski
Niedziela, 3 października, ks. Hubert Zasada
Poniedziałek, 4 października, ks. Anhur Siarhei
Wtorek, 5 października, ks. Paweł Bandurski
Środa, 6 października, br. Bogdan Bartoń
Czwartek, 7 października, ks. Robert Będziński
Piątek, 8 października, ks. Wiesław Berdowicz
Sobota, 9 października, ks. Adam Bobola

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Nabożeństwa
Różańcowe
Poniedziałki, środy, piątki
o godz. 18:30
Wtorki, czwartki
o godz. 9:30

MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Wszystkie dzisiejsze Msze św. kończymy pieśnią „Zawitaj Królowo
Różańca świętego”. Witamy w ten sposób miesiąc poświęcony
modlitwie różańcowej. Natomiast w poniedziałek, 4 października
rozpoczniemy odprawianie nabożeństw różańcowych w naszym
kościele. W poniedziałki, środy i piątki będą się one rozpoczynały
o godz. 18:30 a we wtorki i czwartki o godz. 9:30.
Przez cały ten miesiąc chcemy polecać Bogu ludzi dotkniętych
naciskami graniczącymi z represjami ze strony pracodawców i
otoczenia w związku z podejściem do trwającej pandemii, zwłaszcza
w sprawie tzw. „szczepień” przeciwko koronawirusowi. Niestety na
pierwszym miejscu najbardziej bezwzględnych w tej kwestii państw
jest Watykan, który zapowiedział wstrzymanie wypłacania
wynagrodzenia pracownikom niezaszczepionym.
Zachęcamy także wszystkie rodziny, by w październiku gromadziły się
na wspólnej modlitwie różańcowej, przez co będzie się pogłębiała ich
wzajemna więź.
SPOSÓB ODMAWIANIA RÓŻAŃCA
W roku 2002 Papież Jan Paweł II napisał list apostolski Rosarium
Virginis Mariae, w którym ogłosił wprowadzenie nowych tajemnic
światła. W tym samym liście Papież sporo miejsca poświęcił
sposobowi odmawiania różańca. Przypomnijmy go sobie.
Rozważanie tajemnicy różańcowej rozpoczynamy od zapowiedzi
tajemnicy. Papież nazywa to „odsłonięciem sceny”. Następnie
odczytuje się krótki fragment Pisma św. nawiązujący do
zapowiedzianej tajemnicy. Papież uważa, że dzięki temu naszej
medytacji damy biblijne podstawy i większą głębię.
Potem powinna nastąpić chwila ciszy, gdyż „słuchanie i medytacja
karmią się milczeniem”. „Po wysłuchaniu Słowa i skupieniu się na
tajemnicy, czymś naturalnym jest wzniesienie ducha ku Ojcu”, stąd
odmawiamy modlitwę Ojcze nasz. Potem dziesięciokrotnie
powtarzamy modlitwę Zdrowaś Maryjo.
Nasze rozważanie tajemnicy kończy się doksologią Chwała Ojcu
i Synowi, i Duchowi Świętemu, która zwłaszcza podczas publicznego
odmawiania różańca powinna być uwypuklona, na przykład przez
śpiew. Po doksologii trynitarnej odmawia się akt strzelisty, który
powinien być dostosowany do zwyczaju lub okoliczności.

ŁAŃCUCH ŻYCIA
NIEDZIELA 3 PAŹDZIERNIKA, 2021
W GODZ. 14:00-15:00
Obrońcy życia w Kanadzie zapraszają do łańcucha życia, który będzie
ustawiony dziś w godz. 14:00 do 15:00 przy McCowan i Steeles.

INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA PAŹDZIERNIK
Aby rodziny gromadzące się na modlitwie różańcowej
doświadczały opieki Matki Najświętszej.
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW. I BIERZMOWANIA
Rozpoczęliśmy katechezy bezpośrednio przygotowujące do
Bierzmowania i do Pierwszej Komunii św. Spotkania dla kandydatów
do Bierzmowania odbędą się w następujących terminach: 15, 24
października. Spowiedź przed Bierzmowaniem 5 listopada, a Msza
św. połączona z udzieleniem sakramentu Bierzmowania - 7 listopada
o godz. 14:00.
Katechezy z proboszczem dla rodziców i dzieci przygotowujących się
do Pierwszej Komunii św. są zaplanowane w następujących dniach:
3, 17, 31 października oraz 14 listopada. Pierwsza spowiedź 19
listopada, o godz. 18:00 a Msza św. połączona z udzieleniem
Pierwszej Komunii św. 21 listopada, godz. 14:00.
KALENDARZ NA ROK 2022
Został otwarty kalendarz na rok 2022, to znaczy, że można już
zamawiać intencje na nowy rok z wyjątkiem Mszy w tygodniu w lutym
i wrześniu. W tych miesiącach bowiem mają miejsce spotkania
chrystusowców, których daty nie zostały jeszcze określone.
KRUCJATA RÓŻAŃCOWA
Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w około
godzinnej modlitwie różańcowej, która odbędzie się w sobotę, 16
października 2021 r. o godz. 12:00 przy zbiegu Markham Rd.
i Sheppard (południowo-zachodni narożnik – przed bankiem RBC).
Ta modlitwa w publicznym miejscu jest zorganizowana przez „Canada
Needs Our Lady” i będzie jednym z ponad 20,000 tego typu spotkań,
które tego dnia odbędą się na kontynencie amerykańskim w 104.
rocznicę objawień Matki Bożej i cudu słońca w Fatimie. Zjednoczmy
się na wspólnym ofiarowaniu zadośćuczynienia za grzechy i zniewagi
popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi i modląc się
żarliwie o nawrócenie Kanady.
ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.
Rodzice dzieci, które przed rokiem przyjęły Pierwszą Komunię św.
poprosili o specjalną Mszę św. dziękczynną za to wydarzenie, która
zostanie odprawiona w niedzielę, 17 października, o godz. 15:00.
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA
W poniedziałek, 18 października Kościół będzie obchodził święto św.
Łukasza, Apostoła i Ewangelisty. Tego dnia, podczas Mszy św.
o godz. 19:00 udzielony zostanie sakrament Namaszczenia Chorych.
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH
Od poniedziałku, 18 października rozpoczniemy katechezę dla
dorosłych. Spotkania będą się odbywały w poniedziałki po wieczornej
Mszy św. i będą prowadzone przez obydwu księży na zmianę.
Ks. Paweł będzie prowadził spotkania biblijne a ks. proboszcz
katechezę na temat liturgii.
JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI MODLITWY...
Choć zgodnie z naszym programem w poniedziałki, środy i piątki
adoracja rozpoczyna się o godz. 18:00, to praktycznie Najświętszy
Sakrament wystawiony jest już godzinę wcześniej, czyli o godz. 17:00.
Podobnie jest we wtorki i czwartki, kiedy wystawienie rozpoczynamy
już o godz. 8:00. Gdyby ktoś dysponował czasem w tych godzinach,
zapraszamy na choćby krótkie nawiedzenie Najświętszego
Sakramentu, gdyż „jedna chwila prawdziwej adoracji ma większą
wartość i przynosi więcej pożytku niż najintensywniejsza działalność,
choćby to była nawet działalność apostolska” (św. Jan Paweł II).

NAPRAWA DACHU
Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji dotyczącej
naprawy dachu na naszych budynkach. Przed kilku tygodniami doszło
do przecieku wody do czujnika przeciwpożarowego, co uruchomiło
alarm i spowodowało przyjazd straży pożarnej. Pierwsza firma, która
obejrzała nasze dachy rekomenduje całkowitą wymianę dachu nad
garażem oraz nad wejściem do kościoła, a także poprawki na dachu
nad biurem parafialnym.
MANDUKOWANIE SŁOWA BOŻEGO
Mandukowanie, czyli spożywanie Słowa Bożego – to praktyka
ascetyczna zaproponowana przez Małych Braci Baranka, nowe
zgromadzenie zakonne, które dotarło do Polski. Mandukowanie
Słowa Bożego polega na uczeniu się na pamięć krótkich zdań na
przykład z niedzielnej Ewangelii, żeby w ten sposób jeszcze bardziej
otworzyć się na działanie Słowa Bożego, czyli nie tylko pamiętać
krótką frazę, ale starać się ją wprowadzić do swojego życia.
W naszym biuletynie zatem otwieramy nową rubrykę pod tym tytułem,
gdzie Czytelnik znajdzie zaproponowane przez nas do zapamiętania
zdanie.
Niedziela, 3 października: „Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie
przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.”
(Mk 10, 15)
LITURGIA SŁOWA DZISIEJSZEJ NIEDZIELI chce nam
przypomnieć, że Pan Bóg stworzył człowieka do wspólnoty.
Szczególnym wyrazem wspólnoty ludzkiej jest małżeństwo.
Małżeństwo zakłada w swoim istnieniu jedność, która powinna
wzorować się na tej, jaką ma Bóg ze swoim ludem. Niestety bardzo
łatwo tę relację i jedność zniszczyć. Można powołać się nawet na
najbardziej błahe powody. Pan Jezus, rozmawiając z faryzeuszami,
odwołuje się do Księgi Rodzaju, czyli do pierwotnego zamysłu Pana
Boga, który pokazuje, że zasadniczym rysem małżeństwa jest jego
nierozerwalność.
Niech słowo Boże, które usłyszymy, odnowi w nas nasze pierwotne
piękno i rozraduje nas z powodu istnienia drugiego człowieka.

Nasz cel: $19,200
„Żyj wg. ewangelii” niedziela ShareLife
Dziś jest nasza trzecia zbiórka na rzecz ShareLife. Zachęcamy do
przekazywania datków podczas tej specjalnej zbiórki w weekend 2/3
października. Możesz również przekazać darowiznę online za
pośrednictwem strony internetowej parafii lub sharelife.org W ten
sposób naprawdę zmieniasz życie biednych i zmarginalizowanych
członków naszej społeczności.
Miesięczny datek z wstępną autoryzacją (PAG) to wygodny sposób
na rozłożenie płatności na rzecz ShareLife przez cały rok. Po prostu
prześlij nieważny czek w kopercie ShareLife do biura parafialnego lub
wrzuć go do koszyka. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
datków z wstępną autoryzacją prosimy o kontakt z ShareLife pod
adresem slife@archtoronto.org lub numerem telefonu 416-934-3411.
(Ogłoszenie przygotowane przez Biuro ShareLife)

Dziś jes niedziela ShareLife. Prosimy o hojne datki podczas
specjalnej zbiórki lub w dowolnej chwili przez: sharelife.org
Ofiary zostaną zebrane podczas wszystkich Mszy św. w weekend
2/3 października po Komunii Świętej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• w poniedziałek,4 października – św. Franciszek z Asyżu (11821226), diakon, założyciel Zakonu Braci Mniejszych;
• we wtorek,5 października – św. Faustyna Kowalska (1905-1938),
zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
mistyczka, nazywana Sekretarką Bożego Miłosierdzia;
• w czwartek 7 października – Najświętsza Maryja Panna
Różańcowa – patronka wspólnot Żywego Różańca.
ALBY DO I KOMUNII
Zwracamy się z prośbą do rodziców dzieci, które w poprzednich latach
przyjęły sakrament I Komunii Świętej o pożyczenie lub podarowanie
alb komunijnych. Dziękujemy!
PROJEKT RACHEL to służba pomocy osobom, które w przeszłości
doświadczyli aborcji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się
poufnie z St. Mary of Egypt Refuge: 289-691-6840 lub
projectrachel@stmarysrefuge.org. www.stmaryrefuge.org/rachel.
40 DNI DLA ŻYCIA – 23 września do 31 października
Kampania 40 Dni dla Życia jest zakorzeniona w modlitwie i poście i
ma zasadnicze znaczenie dla odnowienia kultury życia w Kanadzie.
Nie chodzi o politykę czy aktywizm. Chodzi o poddanie się woli Bożej
poprzez modlitwę i ciche świadectwo.
Podczas tej kampanii nie będzie codziennej modlitwy przed kliniką
(Dufferin St. & Lawrence Ave. W.), ale planowane są weekendowe
czuwania w dniach 10, 16, 24 i 30 października; zapisy przez:
https://bit.ly/40DaysForLifeTO. Pytania prosimy kierować do Daiana
Barboza: 40days4lifetoronto@gmail.com
===================================================
CZWARTA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie,
i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, o Ojcze święty, albowiem
Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, Ty jesteś przedwieczny
i trwasz na wieki mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty,
Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do
istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich
uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą
niezliczone zastępy Aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą,
a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustannie cześć Tobie
oddają. Łącząc się z nimi, razem z całym stworzeniem, które jest pod
niebem i wielbi Cię przez nasze usta, o z radością wysławiamy Twoje
imię, wołając: Święty, święty święty
Wysławiamy Cię, Ojcze święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia
głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje
podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, o aby służąc Tobie
samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek
przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go
pod władzą śmierci. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą
mocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie
zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez Proroków, aby
oczekiwali zbawienia. Ojcze święty, tak umiłowałeś świat, że gdy
nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam swojego Jednorodzonego
Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się
człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we
wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu,
jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje
postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając
zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale
dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał On od

Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących, Ducha Świętego,
który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego
uświęcenia.
Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały
Ciałem i Krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa, dla spełnienia tego
wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego
przymierza.
Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie,
Ojcze święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca
ich umiłował, i gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb, błogosławił,
łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Ciało moje,
które za was będzie wydane.
Podobnie wziął kielich napełniony winem, dzięki składał i podał swoim
uczniom, mówiąc:
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich Krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.
Boże, Ojcze, sprawując teraz pamiątkę naszego odkupienia,
wspominamy śmierć Chrystusa i Jego zstąpienie do otchłani,
wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba,
a oczekując Jego przyjścia w chwale, składamy Ci, Boże, Jego Ciało
i Krew jako Ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata.
Wejrzyj, Boże, na Ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi
i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam Chleb, i pili z
jednego Kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało
i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale.
Pamiętaj, Boże, o wszystkich, za których składamy tę Ofiarę: przede
wszystkim o Twoim słudze, naszym Papieżu N., o naszym Biskupie
N., o wszystkich biskupach i całym duchowieństwie, o składających
Ofiarę i tutaj zgromadzonych i o wszystkich, którzy szczerym sercem
Ciebie szukają.
Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju
z Chrystusem, oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty
znałeś. O dobry Ojcze, daj nam, swoim dzieciom, dziedzictwo życia
wiecznego z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją,
z Apostołami i wszystkimi Świętymi w Twoim Królestwie, gdzie
z całym stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię
chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego
obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
DROGI PARAFIANINIE - PRZEPROWADZIŁEŚ SIĘ, ZMIENIŁEŚ
NUMER TELEFONU – POWIADOM NAS!
NIE NA LIŚCIE PARAFIAN? – DOKONAJ ZAPISU!
====================================================

Affordable Woodworking Inc

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

Kaz.wodz@gmail.com

Biuro (416)222–8600

www.BigKaz.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

Polski zakład stolarski w Scarborough
Oferuje usługi w zakresie:
* Szafki kuchenne i łazienkowe
RYSZARD ZEDZIAN
160 Finchdene Sq., Unit 15
* Bary i meblościanki
Scarborough, Ontario M1X 1B2
* Wystrój sklepów
TEL: 416.831.6741
* 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

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
Teraz także
na Plazie Wisła
W soboty
(by appointment only)
15-3621 Dixie Rd.
Mississauga

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

OLQueenofPolandSC@archtoronto.org

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

„KMICIC”
POLSKIE DELIKATESY

Valdi Hardwood Flooring
Waldemar SZYMAŃCZUK
Kom.

(416) 391 - 2002
Senior ‘handyman’ pomoże podczas:
• renowacji,
• malowania,
• napraw,
• prac ogrodowych na działce
i innych.

416 722 5324
Top

Dzwoń: Wieslaw

Kom:

(416) 200 - 2994 KRZYSZTOF

Adam Jankiewicz

1(416) 912 – 6009

Insurance License # 17161676
Mortgage License # M11000058
Email: jankiewicz2181@msn.com

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 STUDIO FOTOGRAFICZNE
PICKART

- polskie potrawy na miejscu i na wynos PORTRETY
PORTFOLIA DLA MODELEK I MODELI
Biuro: 905-728-4152,
ŚLUBY I SPECJALNE OKAZJE
Rentowanie hali: 289-356-6399,
VIDEO TRANSFER VHS na DVD
Kuchnia: 905-728-1218
VIDEO TRANSFER NTSC-PAL
NAPRAWA STARYCH ZDJĘĆ
1551 Stevenson Rd. N.
Jerzy Kukulski: 416-286-0618
Oshawa, ON L1H 7K4

AUTO GLASS

- WYMIANA, NAPAWA SZYB SAMOCHODOWYCH
- PISEMNA GWARANCJA
- AKCEPTUJEMY UBEZPIECZENIA NA SZYBY
- POSIADAMY SERWIS SAMOCHODOWY
TEL.

281-9165
(416) 571-3662

* Instalacja,
* Czyszczenie
* Lakierowanie

WYSYŁAMY PACZKI DO POLSKI!

209 Ellesmere Rd. Unit # 5

Potrzebujesz drugiej opinii dotyczącej
finansowego zabezpieczenia?

Tel. (416)

Poleca szeroki wybór:
wędlin, pieczonych mięs,
domowego bigosu i ciast

Godziny otwarcia:
Wt., Śr., 10:00 - 19:00
Czw.
10:00 - 20:00
Piątek
9:00 - 20:00
Sobota
9:00 - 17:00

Personalne Konsultacje dotyczące:
• Investment Planning
• Retirement Planning
• Estate Planning
Ubezpieczenia, Inwestycje, Pożyczki

•
•
•
•

(416) 537-0000
www.polimex.com
Paczki do Polski i Europy,
przeprowadzki,
bilety lotnicze,
wczasy, pielgrzymki, wycieczki
141 Roncesvalles Ave, Toronto, ON

2290 Bloor Street W. (przy Durie), Toronto, (416) 769 - 4558
702 Burnhamthorpe Rd. (przy Cawthra), Mississauga, (905) 949 - 9988

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
Text 289 987 5594

HERITAGE MARKET

DENTAL CARE

drmadej@bellnet.ca

145 Kingston Rd. East, Unit 17
Ajax, ON L1S 7J4

POLSKI SALON FRYZJERSKI

HAIR & NOW

Miejsce na Twoją reklamę.

Poleca usługi fryzjerskie oraz kosmetyczne
dla pań, panów i dzieci.

Informacje:
416-332-0724 lub OLQueenofPolandSC@archtoronto.org

209 Ellesmere Rd. (przy Warden Ave.)
Tel.: (416)

449 - 6262

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

ANNA SAJDA – agent Piast Travel
TICO #
50022313
3

Bilety lotnicze, rejsy,
wczasy, ubezpieczenia,
wynajem samochodów i hoteli

(416) 438-5656

Główne biuro: 2040 Dundas Str. E. # 2

Mississauga, ON L4X 2X8

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
FSCO #10226
Alpha House Mortgage Corp
302-325 Renfrew Dr. Markham Ontario, L3R 9S8

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

DR. TOMASZ KOWAL

DR.TOMASZ.KOWAL@GMAIL.COM

B.A (Hons), M.Sc., D.C

Bilingual in Polish & English

COMPLIMENTARY CONSULATION!
LEADING YOU TO WELLNESS

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,
Toronto, ON M5P 2W3

22 Richmond St. # 205
Richmond Hill, ON L4C 3Y2

(437) 688-5755

(905) 883-0106

16 lat doświadczenia w Kanadzie

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

