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MSZE ŚW.  

Poniedziałek, środa, piątek o godz. 19:00 
Wtorek, czwartek o godz. 9:00 

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. 9:00 i 19:00   
Pierwsza sobota miesiąca: godz. 9:00  
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

Poniedziałek, środa, piątek od godz. 18:00 
Pierwszy piątek miesiąca i w piątki Wielkiego Postu od godz. 

18:00 
Pierwsza sobota miesiąca od godz. 8:00  
 

SPOWIEDŹ ŚW.  

Poniedziałek, środa, piątek w godz. 18:00-18:45 
Wtorek, czwartek w godz. 800-8:45 

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 – 9:00 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 - 

9:00 a.m. & 7:00 p.m. 
First Saturday of the Month – 9:00 a.m.  
 

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 

Monday, Wednesday, Friday - 6:00 p.m. 
First Friday of the Month and Fridays during Lent – 6:00 

p.m.  
First Saturday of the Month – 8:00 a.m.  
      

CONFESSIONS 

Monday, Wednesday, Friday: 6:00-6:45 p.m. 
Tuesday, Thursday: 8:00-8:45 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. 

 

Szkoła języka polskiego w budynku/Polish School: St. Rene Goupil - St. Luke CES (135 Green Ln, Thornhill ON L3T 6K7) 

9:30 - 12:00 nauka języka polskiego/Polish classes                        12:00 - 13:00 katecheza/catechesis 
Zapisy/Registration: https://coned.ycdsb.ca/class_detail.php?classID=11455  https://www.polskaszkolarazem.ca/home  

Zapisy na katechezę/Catechesis registration: Katarzyna Komorska, e-mail: katarzyna.komorska@outlook.com 

https://olqueenofpolandsc.archtoronto.org/
mailto:olqueenofpolandsc@archtoronto.org
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LUTY 12, 2023                                                                                                                  VI NIEDZIELA ZWYKŁA            
FEBRUARY 12, 2023                                                                                  SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

 

Sir 15:15-20; 1 Cor 2:6-10; Mt 5:17-37                                   
Responsorial Psalm (119):  

Blessed are they who follow the law of the Lord! 
 

GOING THE EXTRA MILE  
In today’s Gospel we hear some of Jesus’ bold proclamations to the 
people of Israel which are still applicable to us 2000 years later. Jesus 
says “You have heard what was said to those of ancient times … but 
I say to you…” He challenges his followers to go above and beyond 
their limits of charity and to not settle for their old previous notions of 
what it meant to love. Jesus is asking all of His stewards to give of 
themselves generously. Let us always strive to be better and 
remember the words of Pope Benedict XVI who said, “You were not 
made for comfort. You were made for greatness.” 
 

WORLD DAY OF THE SICK  
On Saturday, February 11, we celebrated the World Day of the Sick. 
on this occasion during the Holy Mass at 5pm and 7pm, the 
sacrament of anointing of the sick was given. Let us recall the 
teaching of the Catechism of the Catholic Church on this sacrament: 
1526 "Is any among you sick? Let him call for the presbyters of the 
Church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name 
of the Lord; and the prayer of faith will save the sick man, and the 
Lord will raise him up; and if he has committed sins, he will be 
forgiven" (Jas 5:14-15). 
1527 The sacrament of Anointing of the Sick has as its purpose the 
conferral of a special grace on the Christian experiencing the 
difficulties inherent in the condition of grave illness or old age. 
1528 The proper time for receiving this holy anointing has certainly 
arrived when the believer begins to be in danger of death because of 
illness or old age. 
1529 Each time a Christian fall seriously ill, he may receive the Anointing 
of the Sick, and also when, after he has received it, the illness worsens. 
1530 Only priests (presbyters and bishops) can give the sacrament 
of the Anointing of the Sick, using oil blessed by the bishop, or if 
necessary by the celebrating presbyter himself. 
1531 The celebration of the Anointing of the Sick consists essentially 
in the anointing of the forehead and hands of the sick person (in the 
Roman Rite) or of other parts of the body (in the Eastern rite), the 
anointing being accompanied by the liturgical prayer of the celebrant 
asking for the special grace of this sacrament. 
1532 The special grace of the sacrament of the Anointing of the Sick 
has as its effects: 
- the uniting of the sick person to the passion of Christ, for his own 
good and that of the whole Church; 
- the strengthening, peace, and courage to endure in a Christian 
manner the sufferings of illness or old age; 
- the forgiveness of sins, if the sick person was not able to obtain it 
through the sacrament of Penance; 
- the restoration of health, if it is conducive to the salvation of his soul; 
- the preparation for passing over to eternal life. 
 

FIRST COMMUNION AND CONFIRMATION CATECHESIS 
First Communion classes are scheduled for the February 12 and 19. 
Children attendance will be checked before the Mass, since 
participation in Eucharist is an integral and most important element of 
First Communion preparation.  
Confirmation preparation was held on February 5 and 12. 

 

ASH WEDNESDAY 
Season of Lent begins on Ash Wednesday, February 22, with the 
following Liturgy services planned at our church:  

• 9am and 7pm – Holy Mass (in Polish) with sprinkling of the ashes 
on head 

• 12pm – Liturgy of the Word (in English) with sprinkling of the 
ashes on head 

 

OBLIGATORY DAY OF FASTING 
Ash Wednesday is an obligatory day of fasting and abstinence for 
Catholics. Anyone over the age of 18 and under the age of 59 are 
obliged to fast and abstain from flesh meat. Fasting, is the limitation 
of food and drink to one main meal and two smaller meals. 
 

PROGRAM FOR LENT 
Fridays of Lent - 9am and 7pm Holy Mass (PL) followed by the 
Stations of the Cross (except Good Friday, April 7)  
Sundays of Lent - Lenten Lamentations with Passion Sermon after 
the 12:30pm Mass (a Passion service known only in Poland - devoted 
to the Passion of the Lord).  
 

TURKEY AND SYRIA EARTHQUAKE - HUMANITARIAN RELIEF 
Two devastating earthquakes and hundreds of violent aftershocks in 
Turkey and Syria have caused great destruction in both countries. As 
search and rescue operations continue, the latest reports indicate that 
there are more than 60,000 people injured and the rising death toll 
has now surpassed 21,000 people. The disaster began with a 7.8-
magnitude earthquake early Monday morning, one of the strongest to 
hit the region in 100 years, toppled thousands of buildings throughout 
Turkey and Syria, creating even worse conditions for millions of 
Syrians already displaced by the ongoing civil war. Freezing cold 
weather conditions are complicating rescue operations and adding 
further risk to survivors. The Archdiocese of Toronto will accept 
donations and channel funds through Catholic partners (including 
Caritas Canada, Aid to the Church in Need, CNEWA, and Jesuits 
International) to support relief efforts underway.  
Those wishing to help may do so in the following ways:  

• Online:https://olqueenofpolandsc.archtoronto.org/en/contact-
us/donations/  

• By phone through the Development Office: 416-934-3411  
• Through the parish by using humanitarian relief envelopes (in 
yellow colour, can be found next to our bulletins). Please make 
cheques payable to: OL Queen of Poland – Turkey and Syria 
Earthquake 
Please continue to pray for those who have died and for those 
displaced because of this tragic disaster in both Turkey and Syria. 
 

Moved - please keep us up to date! 
Przeprowadziłeś się, zmieniłeś nr telefonu – poinformuj nas! 

 

Wspieraj regularnie parafię – używaj koperty lub złóż ofiarę 
elektronicznie/ Support your parish – use envelopes or donate 

on-line: https://olqueenofpolandsc.archtoronto.org/  
=================================================== 
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INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 
Sobota/Saturday  Luty/February 11, 2023 
17:00   †† Lily and Raymond BARBOZA  
Prayers of the Faithful: †† Joaquim and Maria MONTEIRO         (C. L. Pereira) 
19:00  za chorych/for the sick  
Modl. wiernych: † Maria REITER                                                                  (Synowa) 
                                   

Niedziela/Sunday Luty/February 12, 2023 
  8:30 †† Roman i Bolesław MLECZKO (Chrześnica i siostra z rodzina)                         
10:30 † Ryszard CHLAŚCIAK (13. rocz. śmierci)                    (Żona i syn)  

Modl. wiernych: Ewa (urodziny, o Boże błogosławieństwo)                          (Dziadkowie)  
Modl. wiernych: Sebastian (o powrót do zdrowia) 
12:30 † Krzysztof OGRODOWCZYK                                             (Przyjaciele)  
Modl. wiernych: Jerzy DROZD (urodziny) 
Modl. wiernych: † Cecylia TOMCZAK (11. rocz. śmierci),  

          † Lech ZIENTARSKI (rocz. urodzin) 
Modl. wiernych: Bogdan, Danuta i Jadwiga (urodziny i o zdrowie) 
19:30 Krzysztof BIENIAS (60. urodziny – dziękczynna)      
 

Poniedziałek/Monday  Luty/February 13, 2023 
11:00 Msza św. pogrzebowa: śp. Hanna PIRO 
19:00     † Grażyna PUŁAWSKA                                    (Leon z rodziną)  
                                                                                                                       

Wtorek/Tuesday Luty/February 14, 2023 
  9:00     †† Władysław ZYGMUNT i Walentyna JAROSZ                                              
                                                     

Środa/Wednesday Luty/February 15, 2023 
19:00   †† Anna i Zygmunt WARGALA                  
                      

Czwartek/Thursday   Luty/February 16, 2023 
   9:00   za Parafian/for Parishioners                     
                                                 

Piątek/Friday        Luty/February 17, 2023 
19:00   Tomasz WAGA (urodziny, dziękczynna - o Boże błogosławieństwo)                     
 

Sobota/Saturday  Luty/February 18, 2023 
17:00   †† John & Stella DSOUZA                                    (R. M. Lobo) 

Prayers of the Faithful: † Maggie MONTEIRO                                   (C. L. Pereira) 
19:00 w intencji Polski, papieża Franciszka, Radia Maryja i TV 

TRWAM               
                                            

Niedziela/Sunday Luty/February 19, 2023 
  8:30 † Stanisław WÓJCIK    
10:30   Matthew Mary Joseph LES (3. urodziny, błogosławieństwo Boże) 

                                                                                                                       (Babcia) 

12:30 † Kazimierz SADOWSKI (10. rocz. śmierci)                       
19:30 Anna KRUG (80. urodziny)                                                 (Siostra)                                                         
 

Syr 15; 15-20; 1 Kor 2; 6-10;  Mt 5; 17-37. 

PSALM (119):     Błogosławieni słuchający Boga.          
 

OREMUS PRO INVICEM 
W naszej codziennej modlitwie za chrystusowców w tym tygodniu 
polecamy Bogu: 
Sobota, 11 lutego, ks. Bogdan Molenda 
Niedziela, 12 lutego, ks. Sławomir Murawka 
Poniedziałek, 13 lutego, ks. Piotr Nowacki 
Wtorek, 14 lutego, ks. Jacek Nowak 
Środa, 15 lutego, ks. Marian Ogórek 
Czwartek, 16 lutego, ks. Zygmunt Ostrowski 
Piątek, 17 lutego, ks. Richard Philiposki 
Sobota, 18 lutego, ks. Tomasz Pietrzak 
Niedziela, 19 lutego, ks. Stanisław Poszwa 
 

NIECH TWOJA MOWA BĘDZIE ZAWSZE PRZEPEŁNIONA 
ŁAGODNOŚCIĄ.                                                             św. Jan Bosco 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
W sobotę, 11 lutego, obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego i z tej 
okazji podczas Mszy św. o godz. 17:00 i 19:00, został udzielony 
sakrament namaszczenia chorych. Przypomnijmy sobie nauczanie 
Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat tego sakramentu: 

1526 "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, 
by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa 
pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a 
jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5,14-15). 
1527 Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski 
chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem 
ciężkiej choroby lub starości. 
1528 Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi 
wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu 
choroby lub starości. 
1529 Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką 
chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy 
już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby. 
1530 Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko 
kapłani (prezbiterzy lub biskupi). Przy jego sprawowaniu używają oni 
oleju poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby przez 
samego prezbitera, który celebruje ten sakrament. 
1531 Istota celebracji tego sakramentu polega na namaszczeniu 
czoła i rąk chorego (w obrządku rzymskim) lub innych części ciała (w 
obrządkach wschodnich); namaszczeniu towarzyszy modlitwa 
liturgiczna kapłana - celebransa, który prosi o specjalną łaskę tego 
sakramentu. 
1532 Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są 
następujące: 
- zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra 
oraz dla dobra całego Kościoła; 
- umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku 
cierpienia choroby lub starości; 
- przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez 
sakrament pokuty; 
- powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; 
- przygotowanie na przejście do życia wiecznego. 
 

RADA FINANSOWA 
W poniedziałek, 6 marca, po Mszy św. o godz. 19:00 odbędzie się 
posiedzenie rady finansowej, na którym zostaną przekazane 
obowiązki nowym członkom rady: Agnieszce Gruszczyńskiej i 
Małgorzacie Gaus. Po sprawdzeniu wytycznych archidiecezji 
dotyczących rad finansowych okazało się, że wszyscy dotychczasowi 
członkowie przekroczyli dopuszczalny okres zajmowania się tymi 
sprawami, stąd nasza parafia potrzebuje jeszcze dwóch nowych 
członków rady. Osoby, które chciałyby podjąć się tej 
odpowiedzialności są proszone o kontakt z biurem parafialnym. 
 

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE 
Parafianie kierują zapytania do biura parafialnego w sprawie Mszy św. 
gregoriańskich. Otóż w naszej parafii mamy ogromne zapotrzebowanie 
na intencji mszalne. Już obecnie nasz kalendarz jest wypełniony w 90%. 
W niedziele są wolne tylko 3 intencje! Stąd przyjęliśmy zasadę, że w 
jednym roku możemy odprawić jedną serię Mszy gregoriańskich. Jeśli 
jednak rodzina pragnie obdarować swojego zmarłego tym wielkim darem 
30 Mszy św., możemy przyjąć takie prośby i odesłać do księży, którzy 
żyją w bardzo trudnych warunkach, na przykład na Ukrainie, w Libanie 
czy nawet w Polsce. 



ŚRODA POPIELCOWA 
Wielki Post rozpocznie się w Środę Popielcową, 22 lutego. 
Zaplanowane są następujące liturgie. 

• 9:00 Msza św. połączona z posypaniem głów popiołem 

• 12:00 liturgia Słowa połączona z posypaniem głów popiołem po 
angielsku 

• 19:00 Msza św. połączona z posypaniem głów popiołem 
 

POST ŚCISŁY W ŚRODĘ POPIELCOWĄ 
Środa Popielcowa jest dniem postu ścisłego, tzn., że każdy z nas 
może zjeść 3 posiłki, z czego tylko jeden do syta (ta forma 
umartwienia obowiązuje od 18 do 60 roku życia) oraz ma 
powstrzymać się od jedzenia mięsa (ten element umartwienia 
obowiązuje od 14 roku życia bez górnej granicy wieku). Kościół 
jednak zachęca, aby wszyscy, którzy formalnie nie są zobowiązani 
do którejś z tych form ascezy, podjęli ją w duchu miłości. 
 

PROGRAM NA WIELKI POST 
Podczas Wielkiego Postu będzie następujący program. 
W piątki Wielkiego Postu dodatkowa Msza św. o godz. 9:00 a po niej 
Droga Krzyżowa (oprócz Wielkiego Piątku, 7 kwietnia) 
W piątki Wielkiego Postu, godz. 19:00 Droga Krzyżowa a po niej 
Msza św. (oprócz Wielkiego Piątku, 7 kwietnia) 
W niedziele Wielkiego Postu, po Mszy św. o godz. 12:30 – Gorzkie 
Żale z kazaniem pasyjnym. 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 25-29 marca 
 

KATECHEZA PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ I BIERZMOWANIEM 
Zajęcia katechetyczne przed Pierwszą Komunią odbędą się 12 i 19 
lutego. Obecność dzieci będzie sprawdzana przed Mszą św., gdyż 
udział we Mszy św. jest integralnym i najważniejszym elementem 
przygotowania do przyjęcia Komunii św. Natomiast przygotowanie do 
Bierzmowania miało w lutym dwie sesje: 5 i 12 lutego. 
 

PODZIĘKOWANIE HARCERZY I KPH - ZABAWA JUBILEUSZOWA 

"40-Lat Minęło"- pod takim hasłem odbyła się nasza 
sobotnia zabawa, która była nawiązaniem do 40-lecia istnienia 
harcerstwa w Scarborough.  Cieszymy się, że po kilku latach 
udało nam się i to tak w ważnym dla nas momencie powrócić do 
organizowania naszych corocznych zabaw.  Dochód z imprezy, jak 
zawsze, wesprze działalność naszych harcerskich szczepów                             
i pomoże im w dalszej realizacji ich harcerskiej posługi (na następne 
40 lat albo i dłużej). Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy 
znaleźli czas na spędzenie z nami tego wyjątkowego 
wieczoru. Jesteśmy dumni, że wspierają nas ludzie tak szlachetni                     
i wrażliwi na rozwój naszych najmłodszych.  
Specjalne ukłony kierujemy w stronę Parafii i naszych Duszpasterzy, 
których gościnność, życzliwość i wsparcie jest dla nas nieocenionym 
darem. Serdecznie dziękujemy naszemu niezastąpionemu szefowi 
kuchni, panu Krzysztofowi Frodymie i jego ekipie, za wszystkie 
przygotowane pyszności kulinarne które, mamy nadzieje, ucieszyły 
nawet najwybredniejsze podniebienia.  Szczególne podziękowania 
kierujemy do hojnych sponsorów naszej loterii i oczywiście do 
wszystkich tych, którzy przyczynili się do organizacji zabawy.  Nasza 
zabawa nie stałaby się tak ogromnym sukcesem, gdyby nie pomoc, 
wkład i zaangażowanie wielu życzliwych ludzi. 
Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna i zapraszamy za 
rok!  Mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy niczyich oczekiwań                            
i, że atmosfera tego wieczoru przetrwa w miłych wspomnieniach. 

Rodzina harcerska szczepu "Zorza" i "Warszawa" 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
W ubiegłym tygodniu odeszła do Pana nasza 
Parafianka śp. Hanna Piro. Pani Hanna 
zarejestrowana była w naszej parafii od 1 października 1983 roku                        
i nieprzerwalnie oraz aktywnie współuczestniczyła w życiu naszego 
kościoła. Niech Dobry Bóg przyjmie ją do chwały swojego królestwa. 
Pogrążonej w żałobie rodzinie składamy wyrazy współczucia. 
Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w naszym kościele                           
w poniedziałek, 13 lutego o godz. 11:00. Widzenie w domu 
pogrzebowym Ogden (4164 Sheppard Ave. E.) w niedzielę, 12 lutego 
w godz. 15:00-18:00; modlitwa różańcowa o godz. 16:00. 
 

UWAGA – ZAPISY DO ZPiT „STELLA POLONIA”  
Grupa parafian, która od początku brała udział w tworzeniu zespołu 
"Stella Polonia", podejmuje próbę wznowienia działalności tego 
zespołu. Zapraszamy dzieci i młodzież w różnym wieku oraz 
dorosłych. Bardzo chętnie widzielibyśmy także byłych członków 
zespołu. Mile widziani są również chętni do prowadzenia zajęć 
tanecznych i wokalnych oraz osoby grające na instrumentach, do 
istniejącej już kapeli, działającej przy naszej parafii. Zapisy odbędą 
się w niedzielę, 12 lutego po każdej Mszy św. w sali parafialnej. 
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.  
 

WEEKENDOWE REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW 
Domowy Kościół zaprasza na rekolekcje dla małżeństw, które 
odbędą się w "Family weekend" (17-20 lutego, 2023) w ośrodku 
rekolekcyjnym w Melrose koło London. Zapewniona opieka nad 
dziećmi, wyżywienie oraz mile spędzony czas. Zgłoszenia lub 
pytania: Beata i Wiesiek Wardzińscy 416-701-0197. 
 

POMOC HUMANITARNA DLA TURCJI I SYRII  
W poniedziałek, 6 lutego dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi o sile 
7,8 stopnia w skali Richtera i setki gwałtownych wstrząsów wtórnych 
w Turcji i Syrii spowodowały wielkie zniszczenia w obu krajach. Było 
to jedno z najsilniejszych trzęsień, jakie nastąpiło w tym regionie w 
ciągu ostatnich 100 lat. Jego moc powaliła tysiące budynków w Turcji 
i Syrii, stwarzając jeszcze gorsze warunki dla milionów Syryjczyków, 
przesiedlonych z powodu trwającej wojny domowej. Mroźne warunki 
pogodowe komplikują akcje ratunkowe i pomniejszają szanse 
znalezienia ocalałych. Najnowsze doniesienia wskazują, że ponad 60 
tysięcy osób jest rannych, a liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 
21 tysięcy. Archidiecezja Toronto ogłasza dobrowolną zbiórkę 
funduszy w celu wsparcia trwających działań humanitarnych. 
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Datki można składać: 
• elektronicznie - wchodząc na stronę internetową naszej parafii: 

https://olqueenofpolandsc.archtoronto.org/en/contact-us/donations/ 
• dzwoniąc do Development Office: 416-934-3411 

• bezpośrednio w naszym kościele, używając kopert Humanitarian 
Relief (w żółtym kolorze, wystawione przy biuletynach). Na kopercie 
prosimy zaznaczyć swoje imię i nazwisko lub numer kopert 
ofiarnych. Czeki prosimy wypisywać na: OL Queen of Poland – 
Turkey and Syria Earthquake. 

 

DROBNE OGŁOSZENIA 
Potrzebne radio z wejściem na płyty kompaktowe dla chorego 
parafianina w szpitalu. Jeśli ktoś może oddać lub pożyczyć to prosimy 
o kontakt z biurem lub kapłanem. 
 

MANDUKOWANIE SŁOWA BOŻEGO, CZYLI SPOŻYWANIE 
SŁOWA BOŻEGO 
Niedziela, 12 lutego 2023: „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani 
jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie.” (Mt 5, 18). 

https://olqueenofpolandsc.archtoronto.org/en/contact-us/donations/


 

KZ Glass Installation 
Katarzyna Poniatowska  

 

Office Number: 416-624-1201 

24HR Number: 416-562-0527 
 

kzglass.installation@gmail.com 
 

We service the GTA & surrounding regions! 
We provide the following services: 

glass installation, seat repair and car upholstery. 
 

EXPERT 
AUTO – SERVICE 

 

Piotr NOWAK   416- 261 -1774 

Polski Warsztat Samochodowy w Scarborough 
testowanie, naprawa. 

3204 Eglinton Ave. E. (przy Markham Rd.) 

 

 

Services: 
 

 

 
 

    Patrick Poniatowski 

       416-618-6135  

E-mail: eagleconcretecuttingandcontracting@hotmail.com  

 

 

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 

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 

 

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 CONSULTATION! 
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 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENTAL CARE 

• Coring 
• Slab Saw Cutting 
• Window Openings 
• Demolition 
• Handyman 
• Minor Repairs 
• Finishings 

 

mailto:kzglass.installation@gmail.com
mailto:eagleconcretecuttingandcontracting@hotmail.com
mailto:drmadej@bellnet.ca
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/


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               Best of 2021 & 2022 

Polski zakład stolarski w Scarborough                           Award Winner                            
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 

• 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 

MARTA SUCHTA THERAPY, MSW, RSW 

www.martasuchtatherapy.com 
Are you feeling stressed, lonely, disconnected, depressed or 
anxious? Do you have relationship, work or school issues? Some 
addiction or substance use concerns? Marta is a Registered Social 
Worker (RSW) and Mental Health Therapist who provides 
counselling to adults. Marta 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 confidential consultation. Most employment benefits and insurance 
providers cover Master level social work services. 

             Dr. Kasia Dymerska  

w klinice dentystycznej Dorset Dental 

416-261-2946 
 

                                   119 Dorset Road 

 Scarborough, ON M1M 2S9 

 

  dorsetdental@dorsrtdental.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  

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 

 

mailto:Kaz.wodz@gmail.com
http://www.bigkaz.com/
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http://www.martasuchtatherapy.com/
mailto:martasmsw@gmail.com
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209 Ellesmere Rd. Unit # 5 
Scarborough, ON M1R 4E2 

(416) 391 - 2002                

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

 

WYSYŁAMY PACZKI DO POLSKI!          

        Godziny otwarcia: 
       Wtorek    10:00 - 18:00 
       Śr., Czw. 10:00 - 19:00 
         Piątek       9:00 - 19:00  
       Sobota      9:00 - 16:00           

 

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 
 

Wszechstronne i profesjonalne usługi   
w zakresie ubezpieczeń i RESP 

 - domy                   - na życie 
 - samochody         - medyczne/dentystyczne 
 - biznesy                - dla podróżujących 

Zapraszam do współpracy. 
 

  Anna Zbek - Insurance Advisor 
416-219-9067  

anna20stopka@gmail.com 

Miejsce na Twoją reklamę. 
 

Place your ad here! 
 

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 
 

M & A Import Auto Service Ltd 
1151 Ringwell Dr. Newmarket, ON L3Y 8T8 

 
Wymiana oleju, hamulce, układ spalin, diagnostyka, 
elektryka, podwozie, wymiana kół, felg i zbieżność 

 

office@mandaimport.ca  
                                   http://mandaimport.ca/ 

 

 

  
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 

 

  

 
 

 

EUROPEAN DELICATESSEN 

905-853-5611              
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