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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 

 

https://olqueenofpolandsc.archtoronto.org/
mailto:OLQueenofPolandSC@archtoronto.org
https://www.facebook.com/parafiawtoronto/
https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg
https://www.catholic-cemeteries.ca/
https://www.archtoronto.org/


10 PAŹDZIERNIKA 2021                                                       XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 

Sobota  9 października 2021  
17:00 † Noreen BRITTO                                                  (R. M. Lobo)                                                         
19:00 † Patryk WINIARSKI (4. roczn. śm.) oraz † Hanna 

WINIARSKA                                                         (Ojciec i mąż)                                                                            
Modl. wiernych: Emilia (20. urodziny)                                                                                  (Mama)                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                          

Niedziela 10 października 2021     
 8:30 † Edward NOWAK (18. roczn. śm)  
10:30 Maya (10. urodziny)                                                                                                                                                    

12:30 Andrea i Dawid STAWOWCZYK, o błogosławieństwo Boże 
na nowej drodze życia             

Modl. wiernych: Małgorzata i Kamil KWAPICH, (5. rocznica sakramentu 

małżeństwa)  

19:30 †† Rodzice                                            
                                     

Poniedziałek  11 października 2021  

19:00  1) † Józef WÓDZ                                                     (Syn z rodziną)                 
  

Wtorek 12 października 2021  

10:00  1) † Jadwiga NIERADKO                                                        
           2) za Parafian                                                                                                                                  
Modl. wiernych: † Walerian PIECZETOWSKI                                            
           

Środa   13 października 2021  

19:00  1) † Ojciec – Józef MARCINIAK (w roczn. śm.)                                                                       
 

Czwartek  14 października 2021 
10:00  1) † Józef ZIMNICKI                                                                                     
           2) Jakub, z okazji przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz 

13. urodzin                                                                             (Dziadkowie)                                                                                       
Modl. wiernych: Stanisław (80. urodziny)                                         
                                                             

Piątek  15 października 2021 

19:00  1) † Gertruda LIMAŃSKI (95. roczn. urodzin)                     
           2) † Janina RUSIECKA                                                                                                                             
Modl. wiernych: † Jadwiga NIERADKO                                                 
 

Sobota  16 października 2021  
17:00 † Fr. Michael SMITH, † Fr. Stan MISIĄG, † Fr. Jan 

CHWIST                                                                                (M. Marchut) 

19:00 w intencji Ojczyzny, Papieża, Radia Maryja i TV TRWAM                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                       

Niedziela 17 października 2021     
 8:30 †† Edward i Aniela oraz †† z rodzin WOJDYNÓW                              

i CICHOCKICH                                                                    
Modl. wiernych: Daniel (14. urodziny)                                              
10:30 †† Krystyna i Jan WAWAK                                                   (Rodzina)                                                                                        
12:30 Bożena i Jerzy (40. rocznica ślubu)                
15:00 Rocznica I Komunii Świętej 
19:30 † Fryderyk POTOCKI                                       (Córka z rodziną)                                                                            
 

Mdr 7; 7-11; Hbr 4; 12-13;  Mk 10; 17-30. 

PSALM (90):    

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. 
 

RADOSNEGO ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA! 

Niech to święto umocni w nas 
postawę wdzięczności za wszelkie dobro, 
którego doświadczamy w codzienności 
naszych dni. 
Podziękujmy przede wszystkim naszemu Ojcu 
w niebie za dar odkupienia, a jednocześnie 
sobie wzajemnie - za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.  

 

OREMUS PRO INVICEM. W naszej codziennej modlitwie za 
chrystusowców w tym tygodniu polecamy Bogu: 
 Sobota, 9 października, ks. Adam Bobola 
  Niedziela, 10 października, ks. Eugeniusz Bolda 
  Poniedziałek, 11 października, ks. Marek Cieśla 
  Wtorek, 12 października, ks. Ryszard Czerniak 
  Środa, 13 października, ks. Klemens Dąbrowski 
  Czwartek, 14 października, ks. Piotr Dzikowski 
  Piątek, 15 października, ks. Marcin Dziliński 
  Sobota, 16 października, ks. Jan Fiedurek 
  Niedziela, 17 października, ks. Mirosław Frankowski 
 

PROCESJA FATIMSKA 
W środę, 13 października przypada rocznica ostatniego objawienia 
Maryi w Fatimie. Tego dnia po zakończeniu Mszy św. odbędzie się 
procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej wokół kościoła. Zgodnie                    
z prośbą Maryi będziemy modlili się w intencji pokoju na świecie i o 
nawrócenie Rosji. 
 

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 
Katecheza dla kandydatów do Bierzmowania, odbędzie się w piątek, 
15 października, po Mszy św. o godz. 19:00.  
 

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. 
Wcześniej, to jest w sobotę, 16 października, o godz. 12:00 odbędzie 
się spowiedź dla dzieci i ich rodziców oraz próba w kościele.  
 

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 Ave. (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.  
 

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW. I BIERZMOWANIA 
Trwa bezpośrednie przygotowanie 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:  
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.  
 

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. 
Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji osobom chorym oraz o 
pomoc w przywiezieniu ich do kościoła. 



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. 
 

ANKIETA DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ 
Agnieszka Jurczak, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, uprzejmie prosi młodzież w wieku od 11 
do 35 roku życia do udziału w ankiecie, którą można znaleźć na 
naszej stronie internetowej (w sekcji ‘Najnowsze wiadomości’)                        
w dwóch wersjach językowych: po polsku i po angielsku. 
 

MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które są odprawiane                          
w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:30 a we wtorki i czwartki                       
o godz. 9:30. 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.  
 

BRAKUJĄCA RÓŻA ROŻAŃCOWA 
Po śmierci naszej parafianki, Bronisławy Lipskiej, powstał vacat w 
jednej z róż różańcowych. Serdecznie proszę o rozważenie 
zastąpienia jej na tym miejscu i podtrzymania modlitwy w ramach 
Żywego Różańca.  
 

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.  
 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY  
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej 
do wieczności odeszła nasza Parafianka,                               
sp. Bronisława Lipski. Msza św. pogrzebowa 
odprawiona zostanie w naszym kościele, w piątek, 15 października                 
o godz. 13:00. Rodzinie zmarłej składamy szczere wyrazy 
współczucia i ofiarujemy modlitewną pamięć.  
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 

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, 10 października: „Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie 
cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego 
ojca i matkę?” (Mk 10, 19) 
 

XXXVI JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA W INTENCJI POLSKICH 
EMIGRANTOW I ICH DUSZPASTERZY 
Zapraszamy do duchowej łączności z Jasną Górą podczas XXXVI 
Czuwania w intencji Polonii, które odbędzie się w noc z 15/16 
października 2021 r. na Jasnej Górze.  
Każdego roku w miesiącu październiku u stóp Ikony Jasnogórskiej 
bracia i kapłani, nowicjusze i klerycy z Towarzystwa Chrystusowego 
dla Polonii Zagranicznej oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Króla wraz 
z przybyłymi pielgrzymami z parafii w Polsce i zagranicy gromadzą się 
na modlitwie w intencji Polonii świata, w intencji tych, którzy służą jej 
duszpasterską opieką oraz w intencji osób i rodzin doświadczających 
emigracyjnej rozłąki. Całość XXXVI Jasnogórskiej Nocy Czuwania 
będzie dostępna na stronie www.jasnagora.pl Apel Jasnogórski o 
godz. 21:00 oraz Msza święta o godz. 23.00 będą transmitowane 
przez TV Trwam. Zachęcamy do duchowego udziału w tym 
wydarzeniu oraz do przesyłania modlitewnych intencji. Informacje: 
www.czuwanie.chrystusowcy.pl 
 

WYPOMINKI 
W kościele są już przygotowane koperty na Wypominki. Prosimy                     
o wyraźne napisanie imion w pierwszej osobie. Koperty można 
wrzucać do koszyków ofiarnych.  
 

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! 

http://www.jasnagora.pl/?fbclid=IwAR3DWIlHWXYOfq7N_sKROgnwrAQ0GKdc2Qd2TRNVmUYiR5etv1g0vnZbQ7o
http://www.czuwanie.chrystusowcy.pl/


V MODLITWA EUCHARYSTYCZNA 
A - Bóg kieruje swoim Kościołem 
Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali 
dziękczynienie, Ojcze święty, Stwórco świata i Źródło życia. Ty nie 
zostawiasz nas samych na drodze życia, ale pośród nas żyjesz                         
i działasz.  Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na 
pustyni, a dziś przenikasz swój Kościół, pielgrzymujący na 
świecie, światłem i mocą swojego Ducha. Przez Chrystusa, Twojego 
Syna i naszego Pana, prowadzisz nas na drogach czasu ku 
doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te 
dary, zjednoczeni z Aniołami i Świętymi śpiewamy nieustannie hymn 
Twojej chwały. 
Święty, Święty, Święty... 
 

B - Jezus naszą drogą 
Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Boże 
wielki i miłosierny, który świat stworzyłeś i strzeżesz go z 
nieskończoną miłością. Ty, jak Ojciec, czuwasz nad wszelkim 
stworzeniem i gromadzisz w jedną rodzinę ludzi stworzonych dla 
chwały Twojego Imienia, odkupionych przez Krzyż twojego 
Syna naznaczonych Znamieniem Ducha Świętego.  Chrystus Twoje 
żywe Słowo, jest Drogą, która prowadzi nas do Ciebie, Prawdą, która 
nas wyzwala, Życiem, które napełnia nas radością. Przez Niego 
wznosimy ku Tobie hymn dziękczynienia za wszelkie dary Twojej 
dobroci i zjednoczeni z Aniołami i Świętymi głosimy Twoją chwałę 
wołając: 
Święty, Święty, Święty... 
 

C - Chrystus wzorem miłości 
Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali 
dziękczynienie:   Tyś   nam  dał    swego   Syna,   Jezusa   Chrystusa,  
naszego Brata i Odkupiciela. W Nim objawiłeś swoją miłość wobec 
maluczkich i ubogich wobec chorych i odrzuconych przez 
ludzi.  Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby i cierpienia 
braci.  On życiem i słowem ogłosił światu, że Ty jesteś Ojcem i 
troszczysz się o wszystkie swoje dzieci. Za te znaki Twojej dobroci 
wychwalamy Cię i błogosławimy i zjednoczeni z Aniołami i 
Świętymi śpiewamy hymn Twojej chwały wołając: 
Święty, Święty, Święty...  
 

D - Kościół na drodze ku jedności 
Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali 
dziękczynienie: i zanosili do Ciebie, Panie, dobry Ojcze, radosny 
hymn uwielbienia. Przez swojego Syna, który jest blaskiem wiecznej 
chwały i który dla nas stał się człowiekiem, zgromadziłeś wszystkie 
narody w jedności Kościoła.  Mocą swojego Ducha zbierasz nadal                  
w jedną rodzinę ludy ziemi i dajesz wszystkim ludziom błogosławioną 
nadzieję swojego Królestwa.  Przeto Kościół jaśnieje jako znak Twojej 
wierności wobec zapowiedzianego przymierza wypełnionego                        
w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Za tę tajemnicę 
zbawienia wychwalają Cię niebiosa i wysławia ziemia, a Kościół 
jednogłośnie śpiewa Twoją chwałę: 
Święty, Święty, Święty... 
 

Wysławiamy Cię, Ojcze święty: Ty nas zawsze podtrzymujesz                         
w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której 
Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy.  On, 
podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas 
chleb. Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten 
chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim Ciele    i 
w swojej Krwi. 
On to, w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, wziął chleb                      
i dzięki Tobie składając, 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 z winem, dzięki składając błogosławił 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. 
 

Obchodząc pamiątkę naszego pojednania głosimy, Ojcze, dzieło 
Twojej miłości.  Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez 
mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania.  Ty Go wezwałeś, 
aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan 
całego wszechświata. 
Wejrzyj, Ojcze święty, na tę Ofiarę: jest nią Chrystus, który w swoim 
Ciele i w swojej Krwi wydaje się za nas i swoją Ofiarą otwiera nam 
drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha 
Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna. 
 

A Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu: a 
więc naszego Papieża N., naszego Biskupa N., kapłanów, diakonów 
i cały lud chrześcijański.  Niech promieniują w świecie radością                                    
i ufnością, niech postępują w wierze i w nadziei. 
 

B Umocnij swój Kościół Ciałem i Krwią swego Syna i odnów w nas 
swoje podobieństwo.  Błogosław naszego Papieża N., naszego 
Biskupa N.,   i nasz lud.  Niech wszystkie dzieci Kościoła umieją 
rozpoznawać znaki czasu i niech ofiarnie oddają się służbie 
Ewangelii.  Uczyń nas otwartymi i pełnymi gotowości wobec 
braci, których spotkamy na naszej drodze, abyśmy mogli dzielić ich 
bóle i strapienia, radości i nadzieje, oraz postępować razem na 
drodze zbawienia. 
 

C Umocnij swój Lud Chlebem życia i Kielichem zbawienia; uczyń nas 
doskonałymi w wierze i miłości w jedności z naszym Papieżem N., i z 
naszym Biskupem N.,   Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia 
braci; oświeć nas światłem Twego słowa, abyśmy pocieszali 
utrudzonych i uciśnionych, spraw, abyśmy z miłością podejmowali 
posługę wobec ubogich i cierpiących.  Niech Twój Kościół będzie 
żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby 
wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata. 
 

D Spraw, by nasz Kościół odnowił się w świetle Ewangelii. Umocnij 
więź jedności między wiernymi i kapłanami, między kapłanami                           
i naszym Biskupem N.,   między biskupami i naszym Papieżem N.  W 
świecie rozdartym niezgodą niech Twój Kościół jaśnieje jako znak 
przyszłej jedności i pokoju. 
Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego 
świata w pokoju z Chrystusem, i o wszystkich zmarłych, których wiarę 
jedynie Ty znałeś: Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni 
życia w zmartwychwstaniu.  Daj także nam, na końcu ziemskiego 
pielgrzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. 
Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z Apostołami                                  
i Męczennikami, (ze świętym N.) i wszystkimi Świętymi, wychwalamy 
Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. 
==================================================== 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

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 

 

 

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 

 
 

(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 

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 OLQueenofPolandSC@archtoronto.org 

 

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  

OLQueenofPolandSC@archtoronto.org 

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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