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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   

Pierwsza sobota miesiąca: godz. 10:00  
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
Poniedziałek, środa, piątek od godz. 18:00 

Wtorek, czwartek od godz. 9:00 
Pierwszy piątek miesiąca od godz. 9:00 i 18:00 

Pierwsza sobota miesiąca od godz. 9:00  
 

SPOWIEDŹ ŚW.  

Poniedziałek, środa, piątek w godz. 18:00-18:45 

Wtorek, czwartek w godz. 9:00-9:45 
Sobota w godz. 16:00-16:45 oraz 18:00-18:45 

Niedziela w godz. 8:00-8:15; 10:00-10:15;  
                         12:00-12:15 oraz 19:00-19:15. 
 

CHRZTY  

3. niedziela miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:30. 
Prosimy zgłaszać miesiąc wcześniej. Inne daty możliwe. 
 

ŚLUBY  

Należy zgłaszać rok przed planowana datą. 
 

SAKRAMENT CHORYCH  
Kapłanów można wzywać o każdej porze. 
 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE 

Wymiana tajemnic w pierwszą niedzielę miesiąca  
 

GRUPA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego w każdą niedzielę 

po Mszy św. o godz.  8:30. 

 

GODZINY PRACY BIURA 
Poniedziałek do piątku, w godz.  9:00-16:00 

 

MASS SCHEDULE 

Monday, Wednesday, Friday – 7:00 p.m. 
Tuesday, Thursday – 10:00 a.m. 

Saturday - 5:00 p.m. (English), 7:00 p.m. (Polish)                            

Sunday (all in Polish) 
        - 8:30 a.m., 10:30 a.m., 12:30 p.m., 7:30 p.m. 
 

First Friday of the Month - 10:00 a.m. & 7:00 p.m. 

First Saturday of the Month – 10:00 a.m.  
 

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 
Monday, Wednesday, Friday - 6:00 p.m. 

Tuesday, Thursday – 9:00 a.m. 
First Friday of the Month – 9:00 a.m. and 6:00 p.m.  

First Saturday of the Month – 9:00 a.m.  
      

CONFESSIONS 

Monday, Wednesday, Friday: 6:00-6:45 p.m. 

Tuesday, Thursday: 9:00-9:45 a.m. 
Saturday: 4:00-4:45 p.m. and 6:00-6:45 p.m.                              

Sunday: 8:00-8:15 a.m.; 10:00-10:15 a.m.;  
              12:00-12:15 p.m. and 7:00-7:15 p.m. 
 

BAPTISM  

Third Sunday of the month, during the 12:30 p.m. Mass. 
Call one month in advance. Other times possible.  
 

SACRAMENT OF MARRIAGE     

Apply one year in advance.  
 

SACRAMENT OF THE SICK  
Please call the priest at any time.  
 

ROSARY INTENTIONS  

Every First Sunday of the month 
 

DIVINE MERCY GROUP 
Recites the Chaplet of Divine Mercy every Sunday after the 

8:30 a.m. Mass 
 

PARISH OFFICE HOURS 
Monday through Friday: 9:00 a.m. – 4:00 p.m. 

https://olqueenofpolandsc.archtoronto.org/
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LUTY/FEBRUARY 13, 2022                               VI NIEDZIELA ZWYKŁA/SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                               
 

First reading: Jer 17:5-8. 
Responsorial Psalm: Blessed are they who hope in the Lord. 
Second Reading: 1 Cor 15:12, 16-20 
Gospel: Lk 6:17 20-26 
 

 
Marriage Sunday highlights the importance of the sacrament of 
matrimony, affirms couples who strengthen our faith community 
through their witness, and complements World Marriage Sunday 
celebrations that take place across North America. It also honours 
those who nurture and enrich marriage ministries.  
The Celebration of Marriage Mass will take place on Sunday, 
February 13, 2022, at St. Michael’s Cathedral Basilica. Bishop 
Robert Kasun, CSB will preside over this special Mass and all married 
couples will have an opportunity to renew their vows (pre-registration 
required). 
 

Letter from Cardinal Collins for Marriage Sunday 2022 
As we celebrate Marriage Sunday in the Archdiocese of Toronto, I 
wish to congratulate and thank married couples who strengthen our 
community through their daily witness of love, commitment, and 
selflessness. Your ongoing "yes" provides hope and inspiration for 
the community, strengthened by God's grace and the love and 
prayers of family and friends. 
We also extend our loving support to those who have lost a spouse 
or have experienced the pain and suffering of a broken relationship. 
If you are in need of assistance during these difficult days, I 
encourage you to seek out programs and resources in your own 
parish or throughout our diocese so that we may accompany you 
through the healing process. To those assisting couples as they 
prepare for marriage and for those engaged in marriage enrichment 
programs or movements to support the sacrament of matrimony, be 
assured of my gratitude. Your ministry is essential in laying a 
foundation for healthy relationships and loving families, something so 
urgently needed in our world today.  
Thank you for all that you continue to do to value and enrich the 
sacrament of marriage in our homes and parishes, extending our love 
for one another to all those we encounter each and every day. May 
God continue to bless you now and always!   
 

COLLECTIVE MASS 
On Wednesday, February 16, we will celebrate for the second time 
the so-called collective Holy Mass (the Holy Mass in several 
intentions). These intentions will be presented before the 
commencement of the Holy Mass, and then they will be offered to the 
Holy Mother during the prayers to Our Lady of Perpetual Help - after 
the Mass. The next such Mass will be celebrated on February 23. 
 

THANK YOU FOR THE CONTINUOUS FINANCIAL SUPPORT  
We sincerely thank all the families who systematically support our 
parish. Here are some examples of recent expenses: after a few 
years, cleaning of the heating ducts in the church and in the rectory 
was carried out - cost $4,966.35. The last gas bill for the month of 
January was $2,096.18. We still count on your understanding and 
support. 
 
 

THE PRESENTATION OF THE GIFTS 
“This humble and simple gesture is actually very significant: in the 
bread and wine that we bring to the altar, all creation is taken up by 
Christ the Redeemer to be transformed and presented to the Father. 
(144) In this way we also bring to the altar all the pain and suffering 
of the world, in the certainty that everything has value in God's eyes.”  

(Pope Benedict XVI, Apostolic Exhortation “Sacramentum Caritatis”, 47)  
 

LETTER OF POPE EMERITUS BENEDICT XVI REGARDING THE 
REPORT ON ABUSE IN THE ARCHDIOCESE OF MUNICH-
FREISING, 08.02.2022. To read the full letter, please visit: 
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/20
22/02/08/220208b.html  
 

THE ISSUE OF HUMAN TRAFFICKING AND MODERN-DAY 
SLAVERY 
On February 8th, the Church celebrated the memorial of Josephine 
Bakhita and the Day of Prayer and Reflection against Human 
Trafficking. Josephine was born in Sudan around 1868. She was 
kidnapped as a young girl and sold many times at slave markets. 
Liberated at last, in Venice she became a Christian and a Canossian 
Sister, spent the rest of her life in the city of Schio near Vicenza, Italy, 
helping those in need. She died in 1947. She was canonized by St. 
John Paul II on October 1st, 2000.  
Human trafficking is the third largest source of income for criminal 
organizations in the world - just after drug and arms trafficking. This 
criminal practice affects approximately 40 million people annually. It 
is one of the most horrendous crimes against human freedom and 
dignity. In times of a pandemic, slavery increased. The pandemic 
caused a drastic impoverishment of already poor societies. It was 
influenced by, among others, shutting down economies. Among the 
victims of human trafficking, 75% are women and children. The 
number of boys and men sold is growing year by year too. Some 
victims who were freed from sexual slavery (either from brothels in 
Africa or from so-called Islamic State were as young as five or six 
years old). People are trafficked for the purposes of slave labor, sex 
or need for human organs. 
 

 

W wypadku choroby/przeziębienia prosimy pozostać w domu! 
Feeling sick or showing Covid symptoms – please stay home! 

 

DROGI PARAFIANINIE - PRZEPROWADZIŁEŚ SIĘ, ZMIENIŁEŚ 
NUMER TELEFONU – POWIADOM NAS! 

NIE NA LIŚCIE PARAFIAN? – DOKONAJ ZAPISU! 
============================================= 

DEAR PARISHIONER - IF YOU MOVED OR CHANGED YOUR 
PHONE NUMBER - PLEASE KEEP US UP TO DATE! 

NOT REGISTERED? – PLEASE, SIGN UP! 
=================================================== 

 
 
 
 
 

W kościele obowiązują maski/ 
 Masks are mandatory 

 

Prosimy o zachowanie 2m odstępów od osób 
niemieszkających pod tym samym dachem 
A physical 2m distance must be maintained 
from any non-household members.  

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2022/02/08/220208b.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2022/02/08/220208b.html


INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 
 

Sobota/Saturday  12 lutego/February 2022  
17:00 †† Raymond and Lily BARBOZA 
Prayers of the faithful: †† Maria and Joaquim MONTEIRO        (C. L. Pereira)  
19:00 † Czesław KONIECZNY (10. roczn. śm.)                    (Żona i dzieci)    
                                                                                                                                                          

Niedziela/Sunday 13 lutego/February 2022  
 8:30 † Witold KOBAK (8. roczn. śm.)                                                       (Rodzina)                                                                                                                 
10:30 † Ryszard CHLAŚCIAK (12. roczn. śm.)                       (Żona i syn) 
 oraz † Urszula KRUP (1. roczn. śm.)                                              (Siostra)                                                                               

Modl. wiernych: Jerzy DROZD (urodziny)  

12:30 Czesław (o zdrowie)                              
Modl. wiernych: † Cecylia TOMCZAK (10. roczn. śm.),  

  † Lech ZIENTARSKI (urodziny) 
19:30 Kuba WAWRZYŃCZYK (powrót do zdrowia i błogosławieństwo) 
 

Poniedziałek/Monday  14 lutego/February 2022  
19:00  1) Jan BADOWSKI 
           2) Dantis                                        
Modl. wiernych: † Cezary POSYŁEK                             
 

Wtorek/Tuesday 15 lutego/February 2022  
10:00  1) za Parafian 
           

Środa/Wednesday 16 lutego/February 2022  
19:00  1) Zbiorowa Msza/Collective Mass:  
 - † Cezary POSYŁEK (mies. po śm.)                                     (Przyjaciele) 

 - † Tadeusz NAWROT  
 - † Teodozja DEMBIŃSKA       
 - †† Krystyna, Roman i Antoni OZLANSKI 
 - † Maria GIERASIMCZUK 
 - †† Irena i Kazimierz ZAWIEŚNICKI   
 - † Stefania BRUNNE       
 - †† Ewa i Roman    
 - † Kerry 

 - Zdzisław WAGA (urodziny) 

- o pobożną żonę dla syna 
- Piotr (Boże błogosławieństwo) 

 - Jean Pierre i Erick (o nawrócenie) 
 - Kristina YAP (thanksgiving) 

 - Alicja (dziękczynno-błagalna)                                                   (Siostra) 

  - o dobre przygotowanie do spowiedzi i I Komunii Świętej 
dla Elizabeth 

 - Daniel (o łaskę uwolnienia z nałogu) 
 

Czwartek/Thursday  17 lutego/February 2022 
10:00  1) †† Leon, Genowefa, Kazimierz WOŁEK 
           2) za Parafian                                                                        
                                                             

Piątek/Friday  18 lutego/February 2022 
19:00  1) † Ken WARDEN                                                (Żona z rodziną)  

           2) † Córka – Anna OLSEN, † Wiktor LUNECKI   (Żona z rodziną)  
                                                             

Sobota/Saturday  19 lutego/February 2022 
17:00 † Barbara LOMBER       
19:00 w intencji Ojczyzny, Papieża, Radia Maryja i TV TRWAM 

Modl. wiernych: † Tadeusz NAWROT                          (Rodzina Radia Maryja)                
                                                                                                                                                          

Niedziela/Sunday 20 lutego/February 2022    
  8:30 † Andrzej GANDZIAROWSKI                                                    
10:30 Matthew Mary Joseph LES (2. urodziny)                             (Babcia) 

Modl. wiernych: † Zofia STEC (13. roczn. śm.)                     
12:30  † Barbara LOMBER  
19:30  Elżbieta ROMANDEL (urodziny)  

Jer 17:5-8; 1 Kor 15:12, 16-20; Łk 6:17, 20-26. 

Psalm (1):       Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. 
  
 

W naszej codziennej modlitwie za chrystusowców w tym tygodniu 
polecamy Bogu: 
Sobota, 12 lutego, ks. Bogdan Molenda 
Niedziela, 13 lutego, ks. Sławomir Murawka 
Poniedziałek, 14 lutego, ks. Piotr Nowacki 
Wtorek, 15 lutego, ks. Jacek Nowak 
Środa, 16 lutego, ks. Marian Ogórek 
Czwartek, 17 lutego, ks. Zygmunt Ostrowski 
Piątek, 18 lutego, ks. Richard Philiposki 
Sobota, 19 lutego, ks. Tomasz Pietrzak 
Niedziela, 20 lutego, ks. Stanisław Poszwa 
 

KOLEJNA MSZA ŚW. ZBIOROWA 
W środę, 16 lutego, po raz drugi zostanie odprawiona tzw. Msza św. 
zbiorowa, czyli Msza św. odprawiana w kilku intencjach. Intencje te 
zostaną przedstawione przed rozpoczęciem Mszy św. (tak jak w 
niedzielę), a potem zostaną jeszcze polecone Matce Najświętszej w 
czasie nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Opieki, które 
zostanie odprawione po zakończeniu Mszy św.  W lutym zostanie 
odprawiona jeszcze jedna taka Msza, a mianowicie 23 lutego. 
 

PANIE NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ... 
Tę prośbę uczniów Pana, Kościół wypełnia poprzez swoją modlitwę. 
Nasza wspólnota, oprócz codziennej Mszy św.  jest ubogacona 
codzienną adoracją Najświętszego Sakramentu a także wspólnie 
odmawianą Liturgią Godzin, czyli Codzienną Modlitwą Ludu Bożego.  
Nieszpory są odmawiane w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17:30, 
a w sobotę po Mszy św. jest odmawiana Wigilia, czyli przygotowanie 
do świętowania niedzieli. 
 

VACAT W KOLE ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
W Róży II Koła Żywego Różańca powstał vacat. Serdecznie proszę 
Parafian o rozważenie, czy mogą ten brak uzupełnić? Osoby 
zainteresowane proszę o osobisty kontakt z proboszczem. 
 

PODZIĘKOWANIE ZA SYSTEMATYCZNE WSPARCIE 
FINANSOWE PARAFII 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzinom, które systematycznie 
wspierają naszą parafię. Oto przykłady ostatnich wydatków: po kilku 
latach przeprowadzono czyszczenie kanałów grzewczych w kościele 
i na plebanii. Ta usługa zwana „duct cleaning” kosztowała nas 
$4,966.35. Ostatni rachunek za gaz za miesiąc styczeń wyniósł 
$2,096.18. Wciąż liczymy na Wasze zrozumienie i dalsze wsparcie.  
 

JESZCZE NA TEMAT PROCESJI Z DARAMI... 
„Ten prosty i pokorny gest ma w rzeczywistości wielkie znaczenie:                           
w chlebie i winie, jakie zanosimy na ołtarz, Chrystus Odkupiciel 
przyjmuje całe stworzenie, by je przemienić i ofiarować Ojcu. W tej 
perspektywie zanosimy na ołtarz również całe cierpienie i ból świata, 
wierząc, że wszystko jest cenne w oczach Bożych.” (Benedykt XVI, 
adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”, 47). 
 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
W ubiegłym tygodniu Bóg powołał do siebie z naszej 
wspólnoty śp. Teodozję Dembińską. Niech 
odpoczywa w pokoju wiecznym.  
Z głębi serca płynące kondolencje składamy na ręce rodziny. 



PROBLEM HANDLU LUDŹMI I WSPÓŁCZESNEGO NIEWOLNICTWA 
8 lutego Kościół obchodził wspomnienie Józefiny Bakhity oraz Dzień 
Modlitwy i Refleksji przeciwko Handlowi Ludźmi. Józefina urodziła się w 
Sudanie około roku 1868. Porwana jeszcze jako dziewczynka i 
wielokrotnie sprzedawana na targach niewolników, doświadczyła 
okrutnej niewoli. Wyzwolona wreszcie, w Wenecji została chrześcijanką 
oraz zakonnicą u kanosjanek i resztę życia spędziła w mieście Schio w 
okolicach Vicenzy we Włoszech, wszystkim niosąc wsparcie. Zmarła w 
roku 1947. Została kanonizowana przez św. Jana Pawła II 1 
października 2000. Handel ludźmi to trzecie źródło dochodu dla 
organizacji przestępczych na świecie, zaraz po handlu narkotykami i 
handlu bronią. Ten zbrodniczy proceder dotyka rocznie ok. 40 milionów 
osób. Jest to jedna z najdramatyczniejszych zbrodni przeciwko wolności 
i godności człowieka. W czasach pandemii niewolnictwo przybiera na 
sile. Pandemia spowodowała drastyczne ubożenie i tak już biednych 
społeczeństw. Wpływ na to miało m.in. zamykanie gospodarek. Wśród 
ofiar handlu ludźmi 75 proc. stanowią kobiety i dzieci. Z roku na rok 
rośnie liczba sprzedawanych chłopców i mężczyzn. Niektóre osoby 
wykupywane z niewoli seksualnej, czy to z domów publicznych w Afryce, 
czy od tzw. Państwa Islamskiego, miały pięć, sześć lat.  Ludzie są 
sprzedawani w trzech celach: do niewolniczej pracy, do niewoli 
seksualnej i na organy.  
 

OKRUTNY ATAK NA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI 
Archidiecezja Monachium-Friesing, której w latach 1977-1982 biskupem 
był Benedykt XVI, przeprowadziła bezprzykładny atak na 95-letniego 
Papieża-Emeryta. W odpowiedzi na to Benedykt XVI wystosował bardzo 
osobisty i poruszający list do diecezjan, który warto z uwagą przeczytać. 
Drogie siostry i drodzy bracia! W związku z przedstawieniem 20 
stycznia 2022 r. raportu dotyczącego nadużyć w archidiecezji 
Monachium i Freisingu, chciałbym skierować do was wszystkich 
osobiste słowo. Bo choć przez niespełna pięć lat mogłem pełnić posługę 
arcybiskupa Monachium i Freisingu, to wciąż odczuwam głębokie 
poczucie przynależności do archidiecezji monachijskiej jako mojej 
ojczyzny. Przede wszystkim chciałabym serdecznie podziękować. W 
tych dniach rachunku sumienia i refleksji doświadczyłem bardzo wiele 
wsparcia, bardzo wiele przyjaźni i bardzo licznych znaków zaufania, 
przekraczających moje wyobrażenie. W szczególności chciałbym 
podziękować małej grupie przyjaciół, którzy bezinteresownie sporządzili 
moje 82-stronicowe memorandum dla kancelarii prawnej w Monachium, 
którego nie mógłbym napisać sam. Oprócz odpowiedzi na pytania 
zadane mi przez kancelarię prawną, trzeba dodać lekturę i analizę 
prawie 8.000 stron dokumentów w formacie cyfrowym. Następnie 
wspomniani współpracownicy pomogli mi również w przestudiowaniu i 
przeanalizowaniu ekspertyzy liczącej niemal 2.000 stron. Rezultat 
zostanie opublikowany jako załącznik po moim liście.  
W gigantycznej pracy tamtych dni – opracowaniu stanowiska – doszło 
do przeoczenia dotyczącego mojej obecności na spotkaniu rady 
diecezjalnej w dniu 15 stycznia 1980 roku. Błąd ten, który niestety 
wystąpił, nie był zamierzony i mam nadzieję, że jest do wybaczenia. 
Postanowiłem już, aby abp Gänswein poinformował o tym w swoim 
oświadczeniu prasowym z dnia 24 stycznia 2022 r. W żaden sposób nie 
umniejsza to troski i poświęcenia, które dla tych przyjaciół były i są 
oczywistym imperatywem. Byłem głęboko wstrząśnięty tym, że 
przeoczenie zostało wykorzystane do podważenia mojej 
prawdomówności, a nawet do przedstawienia mnie jako kłamcy. Tym 
bardziej poruszyły mnie liczne wyrazy zaufania, serdeczne świadectwa i 
wzruszające listy wsparcia, które otrzymałem od bardzo wielu osób.  
Jestem szczególnie wdzięczny za zaufanie, wsparcie i modlitwy, które 
osobiście wyraził wobec mnie papież Franciszek.  
Na koniec chciałbym podziękować małej rodzinie z klasztoru „Mater 
Ecclesiae”, której komunia życia w chwilach radosnych i trudnych daje 
mi tę wewnętrzną moc, która mnie wspiera.  

Po słowach podziękowania musi teraz nastąpić wyznanie. Coraz 
mocniej uderza mnie to, że Kościół dzień po dniu umieszcza na początku 
celebracji Mszy świętej – w której Pan daje nam swoje Słowo i samego 
siebie – wyznanie naszych win i prośbę o przebaczenie. Publicznie 
prosimy Boga żywego, aby przebaczył nam naszą winę, naszą wielką i 
bardzo wielką winę. Jest jasne, że słowo „bardzo wielka” nie odnosi się 
w ten sam sposób do każdego dnia, do każdego poszczególnego dnia. 
Ale każdego dnia stawia mi pytanie, czy nie powinienem dziś mówić 
także o wielkich i bardzo wielkich winach. I mówi mi w pocieszający 
sposób, że niezależnie od tego, jak wielka jest moja wina dzisiaj, Pan mi 
przebacza, jeżeli szczerze pozwalam, by On mnie zbadał i jeżeli 
naprawdę jestem gotów do przemiany samego siebie.  
We wszystkich moich spotkaniach, zwłaszcza w czasie moich licznych 
podróży apostolskich, z ofiarami nadużyć seksualnych popełnianych 
przez kapłanów, patrzyłem w oczy konsekwencjom bardzo wielkiej winy 
i nauczyłem się rozumieć, że my sami jesteśmy wciągani w tę bardzo 
wielką winę, kiedy ją lekceważymy lub kiedy nie stawiamy jej czoła z 
konieczną stanowczością i odpowiedzialnością, jak to się nazbyt często 
działo i dzieje. Podobnie jak podczas tamtych spotkań, po raz kolejny 
mogę jedynie wyrazić wszystkim ofiarom wykorzystywania seksualnego 
mój głęboki wstyd, mój wielki ból i moją szczerą prośbę o przebaczenie. 
Niosłem wielką odpowiedzialność w Kościele katolickim. Tym większy 
jest mój ból z powodu nadużyć i błędów, które miały miejsce w czasie 
sprawowania przeze mnie posługi w poszczególnych miejscach. Każdy 
przypadek wykorzystywania seksualnego jest straszny i nie do 
naprawienia. Ofiarom wykorzystywania seksualnego składam wyrazy 
najgłębszego współczucia i ubolewam nad każdym poszczególnym 
przypadkiem.  
Coraz bardziej rozumiem dreszcze i lęk, którego doświadczył Chrystus 
na Górze Oliwnej, gdy zobaczył wszystkie straszne rzeczy, które miał 
pokonać wewnętrznie. Fakt, że uczniowie w tym momencie spali, jest 
niestety sytuacją, która powtarza się również dzisiaj i która, jak czuję, 
również dotyczy mnie. I dlatego mogę tylko modlić się do Pana i 
wszystkich aniołów i świętych, a także prosić was, drodzy bracia i siostry, 
abyście modlili się za mnie do Pana Boga naszego.  
Wkrótce stanę przed ostatecznym sędzią mojego życia. Choć, patrząc 
wstecz na moje długie życie, mogę mieć wiele powodów do obaw i lęku, 
to jednak w duchu jestem radosny, ponieważ mocno wierzę, że Pan jest 
nie tylko sprawiedliwym sędzią, lecz także przyjacielem i bratem, który 
już sam cierpiał z powodu moich niedostatków i dlatego jako sędzia jest 
także moim obrońcą (Parakletem). W obliczu godziny sądu, łaska bycia 
chrześcijaninem staje się dla mnie tak oczywista. Bycie chrześcijaninem 
daje mi poznanie, a nawet więcej, przyjaźń z Sędzią mojego życia i 
pozwala mi przejść z ufnością przez mroczną bramę śmierci. W tym 
kontekście ciągle przypomina mi się to, co Jan mówi na początku 
Apokalipsy: widzi Syna Człowieczego w całej Jego wielkości i pada u 
Jego stóp jak martwy. Lecz On kładzie na nim swoją prawą rękę i mówi: 
„Przestań się lękać! To ja…” (por. Ap 1, 12-17).  
Drodzy przyjaciele, z tymi uczuciami błogosławię was wszystkich. 
Watykan, dnia 6 lutego 2022 r. Benedykt XVI  
 

KALENDARZ PRZYGOTOWANIA DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. 
Katecheza przygotowująca do Pierwszej Komunii św. będzie się 
odbywała w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:30 i zaraz po niej, 
w następujących dniach: 

13, 20, 27 lutego    24 kwietnia 
20, 27 marca    8, 15, 22 maja 

 

MANDUKOWANIE SŁOWA BOŻEGO, CZYLI SPOŻYWANIE 
SŁOWA BOŻEGO 
Niedziela, 13 lutego 2022: „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was 
znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu 
Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne.” (Łk 6, 22) 



 

 

 

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   

 

   

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 

  HealthQuest Chiropractic                   ALIGN HEALTH & WELLNESS 
   22 Bartley Dr                                              22 Richmond St. # 205  
   North York, ON M4A 1B8                          Richmond Hill, ON L4C 3Y2 

  (416) 288-0666                  (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 

MARTA SUCHTA THERAPY, MSW, RSW 

www.martasuchtatherapy.com 
Are you feeling stressed, lonely, disconnected, depressed or 
anxious? Are you having some relationship issues, struggling with 
addiction, addictive behaviour or substance use? Marta is a 
Registered Social Worker (RSW), Psychotherapist who provides 
counselling and therapy to individuals, couples and families. She 
has a Master of Social Work (MSW) from the University of Toronto. 

Marta speaks Polish too. Please call her at (647) 372-1466 or email at: 
martasmsw@gmail.com  for a FREE 30 minute clinical therapy consultation. Most 
employment benefits and insurance providers cover Master level social work services. 

 

 

 

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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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 
 

Senior ‘handyman’ pomoże podczas: 

• renowacji, 

• malowania, 

• napraw, 

• prac ogrodowych na działce  

i innych. 

416 722 5324 

 

    

(416) 537-0000 

www.polimex.com 
 

• Paczki do Polski i Europy,  

• przeprowadzki,  

• bilety lotnicze,  

• wczasy, pielgrzymki, wycieczki  
 

141 Roncesvalles Ave, Toronto, ON 

 

 
 

www.offthegroundfilms.com 
 

info@offthegroundfilms.com 

 

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 

 
Miejsce na Twoją reklamę. 

 

Informacje: 
 

416-332-0724  
 

OLQueenofPolandSC@archtoronto.org 

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 
 

         

    

 
2290 Bloor Street W. (przy Durie), Toronto, (416) 769 - 4558 

702 Burnhamthorpe Rd. (przy Cawthra), Mississauga, (905) 949 - 9988 

  
                               Motto Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 

                                                                    Kard.  August Hlond - Założyciel 
 

http://www.chrystusowcy.pl/   
 

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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