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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 i piątki Wielkiego 
Postu - 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 i w piątki Wielkiego 
Postu od godz. 9:00 i 18:00 
Pierwsza sobota miesiąca od godz. 9:00  
 

SPOWIEDŹ ŚW.  
Poniedziałek, środa, piątek: 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 

 

 

 
 

 

Jesus, I trust in You 
 

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 and Fridays 
during Lent - 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 and Fridays during 
Lent – 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. 
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KWIECIEŃ/APRIL 24, 2022                      NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO/SUNDAY OF DIVINE MERCY                               
 

Acts 5:12-16; Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19; Jn 20:19-31 (45). 
Responsorial Psalm:  
Give thanks to the Lord for He is good, His love is everlasting. 

 

LEARNING FROM DOUBTING THOMAS  
On this Second Sunday of Easter we are faced with the Gospel 
passage that earns St. Thomas the Apostle the name of Doubting 
Thomas. Jesus appears to all of the disciples when Thomas wasn’t 
present and Thomas refuses to believe in the risen Christ until he 
sees and touches Jesus himself. A week later Jesus appears to them 
again, this time with Thomas present, and Thomas believes 
exclaiming, “My Lord and my God!”  
As disciples of Christ we too may experience many moments of doubt 
in our lives. Especially with the overtly secular culture we live in, it is 
becoming harder to accept the truths of our faith. So how are we to 
deal with these moments of doubt? Firstly, we should take 
consolation in the loving and gentle way Jesus dealt with Thomas’ 
doubt. Jesus meets him where he is and lovingly tries to help him look 
past his doubt. So too with us, Jesus does not reprimand us for our 
moments of doubt but is constantly providing us opportunities for us 
to grow in faith. However, it is important that we play our part. If we 
doubt the truth about certain mysteries of our faith, we should try to 
read what the Church teaches on this point. St. Anselm’s motto was 
“faith seeking understanding.” Sometimes we need to use our rational 
faculties to try to educate ourselves on the teachings of the Church 
and pray that God may illumine our mind. There are a variety of good 
books and websites that can help us find the answers we’re looking 
for. Let us strive to rid ourselves of all doubt by slowly seeking 
understanding and praying for faith. 
 

SUNDAY OF GOD'S MERCY 
Today the Church is celebrating Divine Mercy Sunday, which was 
introduced to the liturgical calendar by Pope John Paul II. On this 
occasion, at the Hour of Mercy, that is at 3 p.m. an additional Mass 
will be celebrated in our church, combined with the individual blessing 
of the Blessed Sacrament. After Communion, the Blessed Sacrament 
will be exposed, and after a moment of adoration, everyone will be 
able to come up to the altar to receive a blessing. 
 

HELP OF SCOUTS 
A heartfelt thanks to the group of scouts for cleaning up a very 
neglected canal ditch near Arbor Low Street. We collected close to 2 
yards of garbage! This event was recorded in the parish chronicle. In 
addition, the scouts donated $300.00 to help Ukraine, and $500.00 
for the replacement of HVAC units. God bless you! 
 

REPLACEMENT OF HVAC UNITS IN THE CHURCH 
Our furnace fundraising campaign is on the way – use please the 
building fund envelopes. In March, we raised $7,340.00 for this 
purpose, and the three weeks of April generated $62,261.89, which 
totals to $69,601.89. We thank all the generous Donors. It is 
estimated that we will need approximately $300,000.00. Just the 
reminder that only donations in blue envelopes (building fund) are 
assessment free (saving of 15% to our parish). 
 

YTOL RETREAT 
YTOL (Youth Teams of our Lady) Canada invites all young adults 
ages 18-28 to join us for a retreat from May 20th-23rd in Deemerton. 
For more details, please contact Karolina Jach phone: 226-789-1228; 
email: ytolcanada@gmail.com 

 

MOTHER'S DAY 
Envelopes for Mother's Day, which falls on May 8th, are now available 
in the church. On this day, three Masses will be celebrated for 
mothers: at 8:30am; 10:30am; and 12:30pm. During each Mass, we 
will read names of our living and deceased Moms. Let us all take care 
of a spiritual gift for our mothers. 
 

UKRAINIAN HUMANITARIAN RELIEF 
Donations are still accepted at our church. Use Humanitarian Relief 
Envelopes or cash can be deposited into the donation box. To date 
we collected $10,075.00 for direct assistance of refugees in Poland 
and $2,085.00 to support archdiocesan humanitarian relief program. 
 

COINS FOR LIFE – BRING BOXES BACK TO PARISH 
Campaign Life Coalition thanks you for your generosity for God’s 
preborn babies in the womb! Every coin makes a difference and helps 
CLC to run the annual National March for Life in Ottawa May 12, 
2022. Boxes can be left at the sacristy or at the office. Thank you! 
 

MARCH FOR LIFE 
The bus for March for Life in Ottawa on March 12th is booked. We are 
asking those who declared the participation, to make a payment for 
the trip in the amount of $53.00. 
 

SOUP FOR HOMELESS 
On Palm Sunday, after more than two years of absence, the youth of 
our parish, met to continue the "Soup for Homeless” initiative. 107 
portions of delicious soup were cooked and distributed at the Seaton 
House shelter and in the Moss Park area along with baked goods, 
pizzas and gift cards. Thank you to organizers and participants! 

 
 

SHARELIFE SUNDAY IS NEXT WEEKEND 
When you support ShareLife, you support agencies like Mary Centre. 
Here’s how your support makes a difference for the work of this 
agency: “Thank you to all who donate to ShareLife. With each 
donation we receive, we are able to attain our goals of assisting 
people in their efforts in building a good life, and also providing a safe 
place for people with a developmental disability to stay so that their 
families/caregivers and themselves can get some needed respite.” 
Your donations will be collected next weekend (April 30th/May 
1st) during all Masses, right after the Holy Communion. 
 

MOVED - PLEASE KEEP US UP TO DATE! 
NOT REGISTERED? – PLEASE, SIGN UP! 

=================================================== 
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INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 
Sobota/Saturday  Kwiecień/April 23, 2022 
17:00 †† members from the PINTO, LOBO and NUNES families  
Prayers of the faithful: † Apolonia PEREIRA (100th birthday anniversary) 
Prayers of the faithful: Bernice & Edward PEACOCK (48th wedding 

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

Niedziela/Sunday Kwiecień/April 24, 2022 
 8:30 Katarzyna (urodziny)                                                                                (Rodzice)                                                                                                                       
10:30 Magdalena (50. urodziny)                                                       (Siostra)                           

Modl. wiernych: Alina i Eugeniusz BOGDAN (65. rocz. ślubu)                        
12:30 † Jarosław SOBCZYK (7. rocz. śmierci), †† Anna i Wiktor 

RYCHALSCY (17. rocz. śmierci)                                   (Matka i córka)                                                 
15:00 †† Czesław NICZYPORUK i Kazimiera WANIEK  
19:30 Alex (17. urodziny)                                                    
Modl. wiernych: † Wojciech JANUSZKIEWICZ (w dniu urodzin)    
  

Poniedziałek/Monday  Kwiecień/April 25, 2022 
19:00   Isabel FRIAS (thanksgiving) 
 

Wtorek/Tuesday Kwiecień/April 26, 2022   
10:00   Enrique JOSE (birthday)  
           

Środa/Wednesday Kwiecień/April 27, 2022 
19:00   † Mikołaj KUSZNIR         
Mod. Wiernych: † Bogusława KRYGOWSKA (3. rocz. śmierci) 

Modl. wiernych: † Czesław SKRZYNIARZ (9. rocz. śmierci) 

Modl. wiernych: Anna i Marcin (20. rocznica ślubu)                                                         
 

Czwartek/Thursday   Kwiecień/April 28, 2022 

10:00   za Parafian/for Parishioners 
Prayers of the faithful: Enrique JOSE                                       
                                                             

Piątek/Friday        Kwiecień/April 29, 2022 
19:00 o nawrócenie i opiekę Bożą dla Moniki i jej rodziny 
Modl. wiernych: Joanna i Jarosław SUS (21. rocz. sakramentu małżeństwa)                  
 

Sobota/Saturday  Kwiecień/April 30, 2022 
17:00 Christian Tyler DADULA 

Prayers of the faithful: † Magdalene GOMES 
19:00 Anna MULTAN (urodziny)                                               (Mąż i dzieci) 
 

Niedziela/Sunday Maj/May 1, 2022 
 8:30 †† Babcie i Dziadkowie                                                      (Wnuczka)                                                                                                                       
Modl. wiernych: † Maria SEMENIUK                                                                        
10:30 †† z rodzin WĄTORÓW, WÓJCIKÓW  
  †† Czesława i Stanisław KRUPA                            
12:30 † Joanna TATAREK i †† z rodziny TATAREK,  
 † Stefania OKNIAŃSKA i †† z rodziny OKNIAŃSKICH 

Modl. wiernych: Alex (o błogosławieństwo Boże z okazji przyjęcia sakramentu                           

I Komunii Świętej)  
19:30 Piotr i Artur (o opiekę Bożą)                                                     
                                                                                                       

Dz 5; 12-16;  Ap 1; 9-11. 12-13. 17-19;   J 20; 19-31. 

PSALM (118):        Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. 
   

 

W NASTĘPNY WEEKEND JEST NIEDZIELA SHARELIFE 
Kiedy wspierasz agencje ShareLife, wspierasz też agencje takie jak 
Mary Centre – zapewniająca opiekę nad osobami z opóźnieniem 
rozwojowym i ich rodzinami.   
Ofiary zostaną zebrane podczas wszystkich Mszy św. w weekend 30 
kwietnia/1 maja po Komunii Świętej. Prosimy o hojne datki! 

OREMUS PRO INVICEM 
W naszej codziennej modlitwie za chrystusowców w tym tygodniu 
polecamy Bogu: 
Sobota, 23 kwietnia, ks. Karol Twarowski 
Niedziela, 24 kwietnia, ks. Jacek Walkiewicz 
Poniedziałek, 25 kwietnia, ks. Jacek Wesołowski 
Wtorek, 26 kwietnia, ks. Robert Wojsław 
Środa, 27 kwietnia, ks. Roman Wrocławski 
Czwartek, 28 kwietnia, ks. Hubert Zasada 
Piątek, 29 kwietnia, ks. Siarhei Anhur 
Sobota, 30 kwietnia, ks. Paweł Bandurski 
Niedziela, 1 maja, br. Bogdan Bartoń 
 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Kościół obchodzi dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego, którą do 
kalendarza liturgicznego wprowadził Papież Jan Paweł II. Z tej okazji 
w Godzinie Miłosierdzia, czyli o godz. 15:00 zostanie odprawiona 
dodatkowa Msza św. połączona z indywidualnym błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem. Po Komunii zostanie wystawiony 
Najświętszy Sakrament i po chwili adoracji każdy będzie mógł 
podejść do ołtarza, by otrzymać osobiste błogosławieństwo. 
 

NIEDZIELA KATECHETYCZNA 
Dzisiaj także przypada niedziela katechetyczna. Bardzo proszę, by 
dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. zajęły 
zarezerwowane dla nich pierwsze miejsca w kościele, tak aby był                         
z nimi kontakt wzrokowy podczas Mszy św.  Po Mszy św. odbędzie 
się katecheza i próba przed pierwszą spowiedzią.  
 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
Księża serdecznie dziękują za życzenia z okazji Wielkiego Czwartku 
i Wielkanocy. Dziękujemy za dobre słowa pełne wsparcia dla naszej 
posługi. Dziękujemy za upominki i kwiaty, którymi ozdobiliśmy nasz 
dom. Odpowiadamy w   sposób jaki polecił nam Jezus: „Słudzy 
nieużyteczni jesteśmy” (por. Łk 17, 10). 
 

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 
Już w przyszłą niedzielę, 1 maja chcemy spotkać się przy rodzinnym 
– parafialnym stole. Tego dnia, po Mszy św. o godz. 12:30 Rycerze 
Kolumba wydadzą Śniadanie Wielkanocne. Zaopatrzmy się w bilety 
na to spotkanie. Sugerowana ofiara to $20.00 od dorosłych i $10.00 
dla dzieci do 12. roku życia.  
 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Jak zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca, czyli za tydzień, 1 maja, 
po Mszy św. o godz. 10:30 odbędzie się spotkanie koła Żywego 
Różańca. W miesiącu maju będziemy gorąco prosili Boga o 
powołania do Towarzystwa Chrystusowego. Obecnie Towarzystwo 
zlikwidowało dom nowicjacki, gdyż nie miało żadnego kandydata. 
Sytuacja zatem jest bardzo niepokojąca. Ponadto w Róży Matek 
powstał vacat. Prosimy zatem kolejną matkę, aby włączyła się do 
naszej grupy modlitewnej.  
 

SPOTKANIE LEKTORÓW 
Planowane na 1 maja trzecie spotkanie lektorów - nie odbędzie się, 
gdyż tego dnia spotykamy się na Śniadaniu Wielkanocnym. 
 

POMOC HARCERZY 
Serdecznie dziękuję grupie harcerzy za wspólne uprzątnięcie bardzo 
zaniedbanego rowu nad kanałem w pobliżu ulicy Arbor Low.  
Zebraliśmy blisko 2 yardy śmieci! Wydarzenie to zostało odnotowane 
w kronice parafialnej. Ponadto harcerze ofiarowali $300.00 na pomoc 
Ukrainie, a dla parafii przeznaczyli $500.00 na wymianę pieców 
grzewczych. Bóg zapłać i Czuwaj! 



DZIEŃ MATKI 
W kościele są już dostępne koperty na Dzień Matki, który przypada      
8 maja. Tego dnia zostaną odprawione trzy Msze św. w intencji 
Matek: o godz. 8:30; 10:30 i 12:30. Na każdej z nich polecimy Bogu 
zmarłe matki, czytając ich imiona oraz żyjące. Zatroszczmy się 
wszyscy o duchowy prezent dla naszych Matek. 
 

WYMIANA PIECÓW GRZEWCZYCH W KOŚCIELE 
Prowadzimy zbiórkę pieniędzy na wymianę pieców grzewczych                    
w kościele, które wielokrotnie ulegały awarii ostatniej zimy.                             
W miesiącu marcu na ten cel zebraliśmy $7,340.00, natomiast po 
trzech tygodniach kwietnia do niebieskich kopert złożono ofiary                   
w wysokości $62,261.89, czyli łącznie uzbieraliśmy $69,601.89. 
Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom. Według prognoz będziemy 
potrzebowali około $300,000.00 (trzysta tysięcy). Przypominam, że 
tylko ofiary składane do niebieskich kopert nie są 
opodatkowane w wysokości 15%.  
 

OBRAZ ŚW. JÓZEFA 
W dniach 5-7 maja w naszym kościele będzie obraz św. Józefa, który 
peregrynuje po parafiach naszej archidiecezji. Szczegółowy program 
zostanie podany za tydzień. Przygotowaniami zajmują się Rycerze 
Kolumba. 
 

POMOC DLA UKRAINY 
W dalszym ciągu będziemy starali się pomóc Ukrainie. Do tej pory 
zebraliśmy $10,075.00. Oprócz tego na program „Ukrainian Relief”, 
prowadzony przez archidiecezję Toronto przekazaliśmy $2,085.00.  
 

WYJAZD NA MARCH FOR LIFE 
Osoby, które zapisały się na wyjazd na „March for Life”, który 
odbędzie się w Ottawie, 12 maja, są proszone o uiszczenie 
należności za podróż, która wynosi $53.00. 
 

POMOC DLA BIBLIOTEKI W CHATHAM 
Polonia w Chatham, Ontario przeżyła tragedię, gdy w roku 2021 
spłonął budynek polsko-kanadyjskiego klubu, w którym mieściła się 
także biblioteka.  Obecnie pragną oni wypełnić ją na nowo książkami. 
Parafianie chętni do pomocy mogą przynosić książki do biura 
parafialnego. Po ich zgromadzeniu zostaną przekazane do Chatham. 
Polonia w Chatham to ludzie w wieku 60+, stąd prosimy, aby nie 
przynosić książek dla dzieci, a także ulotek, folderów, kaset dvd.  
 

MANDUKOWANIE SŁOWA BOŻEGO, CZYLI SPOŻYWANIE 
SŁOWA BOŻEGO 
Niedziela, 24 kwietnia 2022: „Błogosławieni, którzy nie widzieli a 
uwierzyli.”  (J 20, 29) 
 

MONETY DLA ŻYCIA  
Zakończyliśmy tegoroczną akcję „Monety dla Życia”.  Rodziny, które 
w czasie Wielkiego Postu gromadziły „drobne” na wsparcie akcji 
organizowanych przez „Kampanię Życia” prosimy o zwrot 
pudełeczek. Chcielibyśmy je przekazać jeszcze przed „Marszem 
Życia” Bóg zapłać za poparcie i prosimy o dostarczenie pudełeczek 
do zakrystii lub biura.  
 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy śp. Fabiana 
Jakuszyka i Piotra Młodzianowskiego.  
Niech Maryja, Matka miłosierdzia, wyprosi im łaskę przebaczenia 
grzechów i oglądania Bożego oblicza w niebie. Niech odpoczywają        
w pokoju wiecznym. Rodzinom zmarłych składamy szczere wyrazy 
współczucia i oferujemy modlitewną pamięć. 

PODZIĘKOWANIE OD HARCERZY I KPH 
10 kwietnia, harcerze i harcerki ze szczepu "Warszawa" i "Zorza" 
wraz z rodzicami z KPH przeprowadzili swoją coroczną 
przedświąteczną "Wyprzedaż Ciast". W tym miejscu chcielibyśmy 
wyrazić nasze najgorętsze słowa podziękowania dla wszystkich 
Parafian za ich liczny udział, życzliwość, zainteresowanie                                  
i hojność.  Mamy nadzieję, że każdy znalazł dla siebie jakieś ulubione 
świąteczne słodkości...Specjalny ukłon składamy w stronę naszych 
Duszpasterzy, za ich nieustanną przychylność, wsparcie i życzliwość. 
Dochód z wyprzedaży wesprze działalność naszych harcerskich 
szczepów i pomoże im w dalszej realizacji ich harcerskiej posługi. 
 

REKOLEKCJE YTOL 
Grupa młodzieżowa YTOL-Youth Teams of our Lady- zaprasza 
młodzież od 18-28 lat na rekolekcje od 20go do 23go maja w 
Deemerton. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Karolina Jach 
telefon: 226-789-1228; email: ytolcanada@gmail.com" 
 

ZUPA DLA BEZDOMNYCH 
W Niedzielę Palmową, po ponad dwu latach nieobecności, młodzież 
naszej parafii dzięki inspiracji ks. Pawła, spotkała się w ramach 
kolejnej akcji "Zupa dla bezdomnych". Również dwa lata czekały na 
ten cel fundusze ofiarowane przez Panią Ewę P. Z pełnym 
entuzjazmem, zjednoczeni powróciliśmy do tego, co łączyło nas 
przed Covidem. Pod fachowym okiem szefa Zbyszka Orłowskiego i 
pomocą Pani Alicji krupnik został ugotowany trochę szybciej niż 
zwykle. Tego dnia dzieliliśmy się kuchnią z harcerzami, którzy 
również z entuzjazmem zorganizowali świąteczną sprzedaż ciast. Dla 
wszystkich więc musiało znaleźć się miejsce w kuchni. Młodzież jak 
zwykle licznie stawiła się do pomocy. Pod schronisko Seaton House 
zostało przewiezionych 107 pojemników zupy, andruty Pani Alicji, 
drożdżowe wypieki Pani Ewy Okolotowicz, 3 pizze od harcerzy oraz 
8 kart Tim Horton's. Towarzyszyli nam Marianna, Weronika, Alex, 
Filip, Michał i Mikołaj. Zabrakło jednak Stelli, która tak dzielnie 
pomagała w kuchni… może następnym razem. 
Tym razem byliśmy trochę wcześniej niż zwykle. Bezdomni, godzinę 
wcześniej zakończyli swój lunch, więc rozdawanie zup nie szło nam 
szybko. Popyt na ciasta był jak zawsze spory, dlatego też znikały one               
w mig. Spowolnione rozdawanie zup sprzyjało natomiast rozmowom               
z bezdomnymi, którzy uczestniczyli w nich z dużym zaangażowaniem. 
W ciągu dobrej godziny ruch przed schroniskiem się nie zwiększył. 
Wyglądało na to, że tym razem nie pójdzie nam tak szybko... Zostało 
ponad 50 porcji, a my byliśmy już trochę zmarznięci. Podjęliśmy decyzję 
przeniesienia się do Moss Park.  Ku naszej radości spotkaliśmy tam 
grupę młodych Sikhs, którym właśnie zabrakło posiłków dla bezdomnych 
i, jak to określili, „głodnych ludzi”.  Z entuzjazmem przyjęli nasz krupnik, 
a nas samych ogrzali gorącą hinduską herbatą. Dowiedzieliśmy się, że 
już od 8 miesięcy      w każdą niedzielę przyjeżdżają i od 11 AM-5 PM 
rozdają posiłki. Nasze zupy rozchodziły się szybko. A kiedy ostatnia 
porcja została wydana, dotarła do nich wyczekiwana dostawa samosy. 
My również zakwalifikowaliśmy się jako „głodni” i zostaliśmy obdarowani 
pysznymi samosami. Nasze wyjątkowe spotkanie uwieńczyliśmy 
wspólnym zdjęciem i obietnicami: Do następnego razu... (Magdalena Les) 
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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. Kasia Dymerska  

w klinice dentystycznej Dorset Dental 

416-261-2946 
 

                                   119 Dorset Road 

 Scarborough, ON M1M 2S9 
 

 kdymerska@gmail.com       www.dorsetdental.com 
Polsko-języczni pacjenci mile widziani! 

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 

 

  

 
 

mailto:caesar.olszewski@manulifesecurities.ca
https://www.google.com/search?q=polimex+roncesvalles&sxsrf=ALeKk03jn3hkAfSEfi688mfpuOOGOw4CoA%3A1629318835160&source=hp&ei=s24dYZyAB4XAoATfmq_wDA&iflsig=AINFCbYAAAAAYR18wyMFBJM4xjyG8EGDylL4UFNzfanB&oq=polimex+roncesvalles&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDQguEMcBEK8BECcQkwIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BAgjECc6BQgAEJECOgUILhCRAjoLCAAQgAQQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOgQIABBDOgUILhCABDoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEKMCOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6CwguEMcBEKMCEJECOgsIABCABBCxAxDJAzoLCC4QgAQQxwEQrwE6CwguEMcBEK8BEMsBOgUIABDLAToFCCEQoAFQsAVY1iFgpCJoAXAAeAGAAeYDiAGHF5IBCjIuMTMuMS4wLjKYAQCgAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjcpZLTtbvyAhUFIIgKHV_NC84Q4dUDCAo&uact=5
http://www.polimex.com/
http://www.offthegroundfilms.com/
mailto:info@offthegroundfilms.com
https://www.catholic-cemeteries.ca/
https://www.archtoronto.org/
mailto:OLQueenofPolandSC@archtoronto.org
http://www.chrystusowcy.pl/
mailto:jankiewicz2181@msn.com


 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drmadej@bellnet.ca
mailto:OLQueenofPolandSC@archtoronto.org
mailto:DR.TOMASZ.KOWAL@GMAIL.COM
http://www.prohomeworks.ca/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=exercise+sports+movement+clinics
mailto:markwodz@gmail.com
http://mortgageswithmark.com/


 

 


