
SECOND SUNDAY OF ADVENT – DEC 10, 2017 

CHRISTMAS DECORATION 

Parish groups or parishioners who would like to sponsor 

flowers and Christmas trees for church decoration, please 

contact Father Jo zef or call the parish office. 

LIGHTHOUSE TALKS CD STAND 
The Parish is still running a CD stand at the back of the church. 
Check our new content with Christmas subjects titles. God 
talks to us and teaches us in many ways. The CDs are also a 
way by which we can share our Faith. Offer it as a present 
to friend or family member.  5$ suggested donation per CD.  If 
you have any questions, requests or comments, please write 
them down on a piece of paper or talk to Olivier or Fr Jozeph. 

MARRIAGE PREPARATION COURSE  
Maximillian Kolbe Parish Mississauga   

The next course starts on January 29th –March 12th 2018. Clas-
ses are on Mondays from 8:00pm to 10:00pm.  Sign up – par-
ish office - (905) 848-2420. Cost $100.00 
MARRIAGE PREPARATION COURSE FOR SECOND UNIONS 
Couples should attend a specialized marriage preparation of-
fered by the Catholic Family Services. Information/
registrations call: 416 - 921-1163. 

IS GOD CALLING YOU  
John the Baptist is sent by God to prepare the way for His Son. 
In our present time God sends priests, religious and deacons 
to prepare the people to receive His Son. If you think God is 
calling you to a Church vocation, call Fr. Chris Lemieux, Voca-
tion Director, Archdiocese of Toronto 416-968-0997 
email:vocations@archtoronto.org     

 

 

  Sunday Collection: $  3,453 
 

CHRISTMAS MASSES AND NEW YEARS SCHEDULE/ 
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH NA SWIĘTA I NOWY ROK: 
Christmas Eve - Sunday 24th of December/ 
Wigilia Bozego Narodzenia - niedziela 24 grudnia  
   7:00 pm  - Shepard’s Mass in English/Pasterka po ang. 
12:00 am  - Pasterka po polsku/Shepard’s Mass in Polish 
Christmas Day - Monday 25th of December/ 
Boże Narodzenie - poniedziałek 25 grudnia 
   9:00 am   - Mass in English/Msza s w. po angielsku  
10:30 am   - Mass in English/Msza s w. po angielsku  
12:00 pm   - Msza s w. po polsku/Mass in Polish  
Second Day of Christmas - Tuesday 26th of December/
Świeętego Szczepana - wtorek 26 grudnia 
10:30 am   - Mass in English/Msza s w. po angielsku  
12:00 pm   - Msza s w. po polsku/Mass in Polish 
New Year`s Eve - Sunday 31st of December/ 
Zakończenie Starego Roku - niedziela 31 grudnia   
   5:00pm   - Msza s w. po polsku/Mass in Polish  

New Year`s Day - Monday 1st of January/ 

Nowy Rok - poniedziałek 1 stycznia  

   9:00 am  - Mass in English/Msza s w. po angielsku   

10:30 am   - Mass in English/Msza s w. po angielsku  
12:00 pm  -  Msza s w. po polsku/Mass in Polish  

SECOND SUNDAY OF ADVENT  
As the journey of Advent continues, as we prepare to celebrate 
the nativity of Christ, John the Baptist's call to conversion 
sounds out in our communities. It is a pressing invitation to 
open our hearts and to welcome the Son of God who comes 
among us to make divine judgement manifest. It is today, in 
the present, that we decide our future destiny. It is with our 
concrete everyday behaviour in this life that we determine our 
eternal fate. At the end of our days on earth, at the moment of 
death, we will be evaluated on the basis of our likeness or oth-
erwise to the Baby Who is about to be born in the poor grotto 
of Bethlehem, because He is the measure God has given hu-
manity. Through the Gospel John the Baptist continues to 
speak down the centuries to each generation. His hard clear 
words bring health to us, the men and women of this day in 
which even the experience and perception of Christmas often, 
unfortunately, reflects materialist attitudes. The 'voice' of the 
great prophet asks us to prepare the way for the coming Lord 
in the deserts of today, internal and external deserts, thirsting 
for the water of life which is Christ.— Benedict XVI. 

DAY OF CONFESSIONS  
https://www.archtoronto.org/confession/Pages/western.aspx 

During the week of December 11 to 16, 2017, all churches in 
the Archdiocese of Toronto, will have “All Day of Confes-
sions”. Let us make the journey into the heart of our rela-
tionship with God.  Take this challenge and hold it in readiness 
for the rich blessing that is manifest in the Sacrament of Rec-
onciliation. The confessions are scheduled for Friday, Dec. 15.  
Christ the King:  8:00am - 12:00pm and 4:00pm - 6:45pm.  
In St. Teresa’s:    9:00am - 11:00am and 6:00pm - 8:00pm. 

MARIAN EXHIBITION 
The Appeals of Our Lady, Apparitions and Marian Shrines 
in The World Poster Exhibition is displayed in the parish.  
Please do not miss this Vatican's approved exhibition, which 
has been seen all over the world. 

ADORATION OF THE BLESSED EVERY FRIDAY  
8:00 AM – 7:00PM  

CHRISTMAS EVE WAFERS  
Christmas Eve Wafers are available today at the back of the 
church or in the parish office during the week. 

NEW ROOF/BUILDING FUND 

Thank you very much for all monetary support towards the 
new roof project. Your continual support is always greatly 
appreciated. Today’s second collection will be towards  
the Building Fund.  God bless. 

 SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2018  

Sunday offering envelopes are displayed at the back of the 

church in alphabetical order according to the family name. 

Registered parishioners who do not currently use weekly do-

nation envelopes but would like to, are asked to contact the 

parish office.  Parishioners using envelopes for their donations 

are eligible to receive a tax receipt at the beginning of the year. 

NEW OFFICE HOURS AT CHRIST THE KING PARISH/
NOWE GODZINY OTWARCIA BIURA PARAFIALNEGO:  

Tuesday/wtorek—10:00 am to 4:00 pm 
Wednesday/środa—11:00 am to 5:00pm 
Thursday/czwartek—10:00 am to 4:00pm     



DRUGA NIEDZIELA ADWENTU – 10 GRUDZIEŃ, 2017

KOPERTKI PARAFIALNE. 
Zestawy kopert na 2018 rok są dostępne według porządku 
alfabetycznego z tyłu kos cioła. Osoby, kto re chcą odpisac  od 
podatku finansowe wsparcie naszej parafii proszone są o 
korzystanie z kopertek. Stali uz ytkownicy odbierają je raz w 
roku z początkiem grudnia, nowi proszeni są o kontakt z 
biurem parafialnym.  
KWIATY I CHOINKI NA BOŻE NARODZENIE DO KOŚCIOŁA 
Organizacje lub parafianie chcący sponsorowac  choinki lub 
kwiaty na Boz e Narodzenie do dekoracji kos cioła, prosimy o 
kontakt z biurem parafialnym.  

WIGILIE DLA SAMOTNYCH   
III Tradycyjna Polska Wigilia, pod patronatem Konsulatu 
Generalnego RP w Toronto, w Polskim Centrum Kultury im. 
Jana Pawła II—4300 Cawthra Rd. Missisauga. 24 grudnia o 
17:30. WSTĘP WOLNY. Rejestracja: 416-828-2582 lub 647-
466-6207. 
24 grudnia o godz. 18:00 w SPK, 206 Beverley St., Toronto. 
KPK-Okręg Toronto, Stowarzyszenie Polskich Kombatanto w 
Koło 20 i Koło Pan  „Nadzieja” zapraszają. Wiecej info.: 416-
533-5526, 416-503-0270. Wpłaty $30/osoby do 16 grudnia 
w Piast Travel.  

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU  
W dzisiejszą, drugą niedzielę Adwentu usłyszelis my 
wezwanie s w. Jana Chrzciciela do przygotowania drogi Panu, 
kto ry przychodzi. Niech to wezwanie ciągle w nas 
pobrzmiewa i skłania do przemiany naszego z ycia.  Niech ten 
s więty czas mobilizuje kaz dego do duchowej odnowy, 
zacies niania więzi z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. 
Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, kto ry 
z miłos ci do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczen stwo, 
aby je przemienic , us więcic . Nie pozwo lmy, aby religijny 
charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głos ne reklamy i 
przeds wiąteczna gorączka panująca w marketach. 

ROCZNICA STANU WOJENNEGO  
W s rodę, 13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce, będziemy modlic  się o poko j i 
pomys lnos c  naszej Ojczyzny. Przed Twe ołtarze zanosimy 
błaganie:  Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! 

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P. 
W kaz dą niedzielę Adwentu, po ł godziny przed polską Mszą 
s w. będą s piewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 
Najs więtszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy.  

WYSTAWA MARYJNA 
W  naszym kos ciele oraz na sali parafialnej znajduje się 
kolekcja paneli upamiętniająca objawienia Maryjne, 
rozpoznane przez Kos cio ł na całym s wiecie. Zapraszamy 
uprzejmie  do zapoznania się z tą jakz e unikalną wystawą.   

ARCHIDIECEZJALNY DZIEŃ SPOWIEDZI 
W naszej Archidiecezji od niedzieli 10 grudnia do soboty 16 
grudnia będzie oferowana spowiedz  s więta https://
www.archtoronto.org/confession/Pages/western.aspx. W 
naszej parafii taki  dzien  spowiedzi będzie w piątek 15 
grudnia od godziny 8:00 do 12:00 i od 16:00 do 18:40.  

KARTKI ŚWIĄTECZNE I OPŁATKI  
Kartki s wiąteczne i opłatki na sto ł wigilijny moz na nabyc  po 
niedzielnych Mszach s więtych lub w tygodniu w biurze 
parafialnym. 
CAŁODNIOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
w naszym kos ciele w kaz dy piątek od godziny 8:00 do 19:00. 

PODZIĘKOWANIA KS. TOMASZA 
Wyrażam wielką wdzięczność Panu Bogu i Wam za czas 
rekolekcji, które mogliśmy razem przeżywać. Nigdy nie 
myślałem, że będę głosił Słowo za oceanem. Bardzo Wam 
dziękuję za tak serdeczne przyjęcie. Wielkie Bóg zapłać dla 
Księdza Proboszcza Józefa – za zaproszenie i mnóstwo dobra! 
Przeszlis my razem drogę s więtej Rodziny. Przyglądalis my się 
najbardziej s w. Jo zefowi. Patrzylis my czego się bał, dlaczego 
musiał uciekac  i kiedy wracac . Słuchalis my co mo wił do niego 
Pan, co mo wił i mo wi do nas, w czasie rekolekcji i nie tylko. W 
kaz dej z sytuacji, jaką przez ywał s w. Jo zef, znajdujemy się 
takz e my. Ro wniez  my boimy się wielu rzeczy i paraliz uje nas 
strach. Czasem chcemy uciec całkiem daleko, by oderwac  się 
od wszystkiego co nas przerasta. I w kon cu moz emy tez  
wro cic , do tego co musielis my zostawic , ale juz  z miłos cią, z 
Bogiem, kto ry moz e wszystko. Teraz, po rekolekcjach, w 
czasie Adwentu, chcemy wzrastac  razem ze s więtą Rodziną i 
dbac  o wiarę, by Bo g ro sł w naszych sercach. Niech Chrystus 
rodzi się każdego dnia w tych, którzy tego chcą. Obiecuję 
pamiętać o Was w modlitwie i pokornie o nią proszę. Niech Pan 
obdarza Was szczęściem!   -   Ks. Tomasz Cabaj (FB – 
Wirtualny Pasterz)     

5:00 PM 
 
+ 
 
Catalina Maas Melaya—death anniversary—Melaya  
Andrews Family 

9:00 AM 
10:30 AM 

 
12:00 PM  

 

+ 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Kazimierz Szacik 
Luigi and Assunta Antognetti, Giuseppe and Giulia 
Scatozza—Irene Antognetti and Family 
Janina i Marian Gelmuda—Rodzina 
Jozefa i Jan Dziemianko—Rodzina 
Anna, Monika i Karol Targosz—Córka 
Waleria i Stanisław Paruch—Syn 
Marianna i Jo zef Dusza—Córka 
O zdrowie i bł. dla Elz biety Dębeckiej—Siostra z Córką 
Parishioners/ W intencji Parafian 

7:00 PM  O łaski i opiekę Matki Boz ej dla Michaliny Grabowskiej 

7:00 PM  Int. of Hector Tobvar—Family 

St. Anthony Novena 

8:30 AM 
 

 Parishioners 
 

8:30 AM 
 

 Thanksgiving by Armando and Julie Santos—Wedding 
Anniversary 

7:00 PM  Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z pros bą o dalsze 
błogosławien stwo dla Romualda 
Novena  to Our Lady of Perpetual Help 

 
12:00 PM 
5:00 PM 

 

 Memorial Mass for Jerald Fredericks - Family 
Int. of Sylwia Folfas - birthday 

9:00 AM 
10:30 AM  
12:00 PM 

+ 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 

Kazimierz Szacik 
Parishioners 
Stanisława i Kazimierz Madej—Córka z Rodziną 
Jan Kucharczyk—Siostra z Rodziną 
Renata Chojnowski—Mąż i Syn 
Ryszard Oblak—Rodzina 
Wiesława Garlin ska—Rodzina 
W intencji poniedziałkowej grupy Senioro w 

https://www.archtoronto.org/confession/Pages/western.aspx
https://www.archtoronto.org/confession/Pages/western.aspx

