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4:30 pm,  in Polish: 
Anniversary re�ections on the Baptism of Poland (966-2016) 

2:30 pm, Fr. Kowalski will speak in English: 
Re�ections on the crisis in the Church and in the world  

In the afternoon of Sunday May 1, at the Lithuanian Anapilis Christian Center, 
2185 Stavebank Rd, in Mississauga, Hall B, Fr. Kowalski will give two free public 
conferences about the Baptism of Poland and the Crisis in the Church and the 
World. Come to listen to either of these one hour conferences and ask questions. 

Join us to Celebrate 

the Anniversary of thethe Anniversary of thethe Anniversary of the
Conversion of PolandConversion of PolandConversion of Poland
In the year 966, Prince Mieszko I was baptized and promoted the conversion of his 
nation from paganism. e 1000th Anniversary was not properly celebrated by the 
Communists, but now we are free to worthily thank God for the blessings given to 
Poland and the world over the past 1050 years.

"ere are many very important dates in Polish history, but there is none 
more important than 966, the year of Poland's dependence on Christ." 

– Prof. Ożóg
e best way to thank God is with the traditional Latin Mass, as it was celebrated in 
Poland for over 1000 years. On Sunday May 1, Fr. Marian Kowalski, SSPX, 
will visit us from Poland to celebrate this ancient and venerable Catholic Mass at the 
Church of the Trans�guration, 11 Aldgate Ave, Toronto (near Park Lawn and the 
Queensway).  At the 11 am Mass, Fr. Kowalski will preach in Polish and after Mass he 
will recite the Prayer for the Reign of Christ over Poland.

ese events are free admission, but donations are requested to help 
the work of the Society of St. Pius X in Poland.  

e Society of St. Pius X preserves the traditional Latin Mass, 
true Catholic doctrine and devotion.

Religious books in Polish and English Religious books in Polish and English 
will be offered for sale  will be offered for sale  

Coffee and snack food will be availableCoffee and snack food will be available

Religious books in Polish and English 
will be offered for sale  

Coffee and snack food will be available

Chrztu PolskiChrztu PolskiChrztu Polski

Zapraszamy na Uroczystości 

1050 Rocznicy1050 Rocznicy1050 Rocznicy

„ Jest wiele ważnych dat w historii naszego narodu, 
ale nie ma ważniejszej niż rok 966. Chrzest Polski. 

Oddanie się w poddaństwo - lecz tylko Chrystusowi." 

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach,
konferencjach i dyskusji

Bractwo św. Piusa X zachowuje tradycyjną Mszę Łacińską, 
prawdziwą katolicką doktrynę i nabożeństwo. 

wstęp na konferencje O. Kowalskiego jest bezpłatny, 
jednak prosimy o donacje 

aby dopomóc w dziełach Bractwa św. Piusa X w Polsce. 

Możliwość nabycia książek religijnych Możliwość nabycia książek religijnych 
w języku polskim i angielskim w języku polskim i angielskim 

Możliwość nabycia książek religijnych 
w języku polskim i angielskim 

– Prof. Ożóg
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Najlepszym sposobem podziękowania Bogu jest tradycyjna Msza Święta, 
taka jaka była odprawiana w Polsce przez 1000 lat. 
W niedzielę 1 maja
11 am: Ojciec Marian Kowalski, FSSPX, gość z Polski, 
będzie celebrował tę starożytną i czcigodną katolicką Mszę Świętą
w Kościele Przemienienia Pańskiego, 11 Aldgate Ave, Toronto M8Y3L4
O. Kowalski wygłosi kazanie w języku polskim, 
a po Mszy odmówi  Modlitwę o panowanie Chrystusa nad Polską.

4:30 pm, w języku polskim: 
Rocznicowe re�eksje na temat Chrztu Polski (966-2016) 

2:30 pm, w języku angielskim: 
Re�eksje na temat kryzysu w Kościele i współczesnyn świecie  

W niedzielę 1 maja, w „Litewskim Anapilis Christian Center", Hall B
2185 Stavebank Rd, w Mississauga, O. Kowalski wygłosi dwie konferencje:

Contact the SSPX in Toronto for more information: 
416-251-0499;  frherkel@gmail.com Po więcej informacji prosimy o kontakt z FSSPX w Toronto: 

416-251-0499;  frherkel@gmail.com
w języku polskim: Anita - 416-236-4614


