
FIRST SUNDAY OF ADVENT – DECMBER 01, 2019 

SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2020 
New envelopes sets for 2020 are ready for pick up at 
the back of the church, displayed by envelope number.     
You can find your number on the list, arranged in 
alphabetical order by last name. Please note that 
envelope numbers: 401-500 have been replaced 
with new available numbers, in order to reduce 
printing cost of unused sets.  If you have any questions 
please call the parish office. Please write your first 
and last name and address on the first ”Initial 
Offering 2020” envelope in January in order to 
match the envelope number with the family name. 

KOPERTKI PARAFIALNE NA ROK 2020 
Zestawy kopert są gotowe do odebrania z tyłu kos cioła 
(swo j numer zestawu moz na odszukac  na 
alfabetycznej lis cie nazwisk uz ytkowniko w kopert).  
Proszę zauważyć, że zestawy kopert z numerami 
401-500 zostały przeniesione na nowe dostępne 
numery, w celu zredukowania kosztów druku 
nieuz ywanych zestawo w.  Osoby korzystające z 
kopertek proszone są, aby w styczniu na pierwszej 
kopercie tzw. "Initial Offering 2020"– wpisały swoje 
imię, nazwisko i adres w celu sprawdzenia czy numer 
koperty zgadza się z nazwiskiem uz ytkownika w 
systemie parafialnym.  

DAY OF CONFESSION 
Toronto will be holding a Day of Confessions (from 
December 15 - 21, 2019). Go to www.archtoronto.org/for 
more info. At Christ the King Parish all day of confession will 
be held on FRIDAY, December 20: 8:00 a.m. - 12:00 p.m. 
& 4:00 p.m. - 6:45 p.m.   

 THANK YOU/PODZIĘKOWANIE 
Thank you to our organist, Chris Piotrowski for 
many years of a great service at our church.  We wish 
him to have a blessed retirement. Dziękujemy Bogu za 
wieloletnią posługę pana Krzysztofa Piotrowskiego, 
parafialnego organisty. W następną niedzielę, tj. 8 
grudnia podczas Mszy s w. o godzinie 12:00, będziemy 
dziękowac  za jego ofiarną pracę. Po Mszy s w. 
zapraszamy na salę parafialną na wspo lne poz egnanie.  

HOLIDAY & HOPE CANDLELIGHT SERVICE 
Ridley Funeral Home invites you to The Annual 
Holidays & Hope Candlelight Service, held at The 
Assembly Hall (1 Colonel Samuel Smith Park Dr.) on 
Wednesday, December 4th @ 7:00 p.m.  
Refreshments  will follow.  There is no cost to attend. 

ST. VINCENT DE PAUL CHRISTMAS APPEAL 
This weekend, the second collection will be for St 
Vincent de Paul Christmas Appeal.  Help make this 
Holy Season special and joyous for those in need in our 
community.  

 
 

       Sunday Collection:  $ 3,645 

 

GOSPEL REFLECTION MT 24, 37-44 
“You also must be prepared.  The Son of Man is 
coming when you least expect it.” None of us when 
“our time” will come.  Perhaps this is a 
blessing!  This reading reminds us of our 
responsibility to live a good life, loving God, Jesus, 
and the Spirit and if we strive to be loving and kind 
every day and share our time, gifts and talents with 
others. If we choose to do these things, after our 
death we will be in God’s loving presence! http://
ferdinandbenedictines.blogspot.com/2016/11/reflection-matthew-
2437-44.html  

ADVENT  
Advent has a triple dimension for us –– past, present 
and future with important focus is on the present. It is 
important to remember what God has promised and done in 
the past. Past and future can only be seen and understood in 
the present. It’s both past and future that ought to guide and 
shape what we do now. Advent then is a season that 
reminds us that Jesus comes.  The season of advent has 
an awakening power.  To be spiritually awake is to be 
attentive to God and to others.  It means to live in love. It is 
much more rewarding spiritually to be awake, to be alert, to 
be concerned, to be active, to be interested, and to 
care.  http://www.lagosarchdiocese.org/reflectiondetail.php?tab=272 

THE ADVENT WREATH TRADITION & MEANING 

Advent wreaths are a favorite way to celebrate the 
month of December leading up to Christmas Day. 
Advent candles readily demonstrate the strong 
contrast between darkness and light. Jesus said: “I 
am the light of the world. Whoever follows me will 
never walk in darkness but will have the light of 
life” (John 8:12). The circular shape of the wreath, 
without beginning or end, symbolizes God's 
complete and unending love for us—a love that sent 
his Son into the world to redeem us from the curse of 
sin.  It also represents eternal life which becomes ours 
through faith in Jesus Christ. The Advent Wreath 
traditionally holds four candles which are lit, one at a 
time, on each of the four Sundays of the Advent season. 
The four candles symbolize the 4,000 years, that 
humanity waited for the world's Savior—from Adam 
and Eve to Jesus, whose birth was foretold in the Old 
Testament. https://www.getfed.com/the-advent-wreath-tradition-
meaning-5924/ 

THIS WEEK 
First Thursday – please pray for the vocation to the 
priesthood and religious life. Mass at 8:30 am. 
First Friday - 8:00am – 7:00pm adoration of the 
Blessed Sacrament. 6:00 pm – Sacrament of 
Reconciliation.  7:00 p.m. - Litany to the Seared Heart 
of Jesus, followed by the Holy Mass.  First Saturday – 
Mass at 8:30 am. 

SUNDAY MISSALS FOR 2019/2020  
Sunday Missals are now available for purchase at the 
back of the church for $5.00 each.  Sunday Missals for 
Young Catholics are $10 each.   
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PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU– 01 GRUDZIEŃ, 2019

 

 DRUGA SKŁADKA 
Dzisiaj, zostanie zebrana druga składka na 
S wiąteczne Dzieło Pomocy Stow. S w. Wincenta a 
Paulo.  Podziel się  radością Świąt z potrzebującymi 
w naszej parafii. 

DOMOWY KOŚCIÓŁ 
W tą i trzecią niedzielę Adwentu na polskiej Mszy 
s więtej będziemy gos cic  Domowy Kos cioł.  Więcej info. 
na stronie https://www.domowykosciolkanada.com/ 

CHÓREK DZIECIĘCY 
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do parafialnego 
cho rku dziecięcego.   

PODZIĘKOWANIE 
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ – rodzinie Lis - Janinie, 
Ryszardowi i Michałowi, z ofiarowanie krzeseł dla 
celebransa i koncelebranto w do naszego kos cioła. Ten 
dar ich serca jest wykonany i ofiarowany do naszej 
parafii  na pamiątkę ich zmarłego syna Pawła, kto ry 
pracował jako projektant i wykonawca krzeseł.  

OPŁATEK PARAFIALNY 
Juz  dzisiaj serdecznie zapraszamy na opłatek 
parafialny i wspo lne kolędowanie, w niedzielę 5 
stycznia po polskiej Mszy św.  w sali parafialnej.  

 REFLEKSJA EWANGELICZNA MT 24, 37-44 
Kościół jak troskliwa matka zaprasza do 
spojrzenia w górę, do powrotu do źródeł nadziei. 
Są one zawarte w misterium osoby Jezusa 
Chrystusa, w tajemnicy Jego śmierci, 
zmartwychwstania i ostatecznego przyjścia na 
końcu czasów. Kościół daje nam czas Adwentu, 
który pozwala na nowo oczekiwać na spotkanie z 
Panem. Wiara niesie więc ze sobą troskę o 
aktywność jej przeżywania.  Wtedy nie zaskoczy 
mnie żadna katastrofa. Wiara jest więc stałym 
oczekiwaniem, które bazuje na pewności, że Bóg 
jest obecny w mojej codzienności. Niech czas 
Adwentu będzie dla mnie, Panie, uświadomieniem 
sobie, że ostateczną metą mojego życia jest 
spotkanie ze Zmartwychwstałym. Wzmocnij moją 
nadzieję w przygotowaniu się na radość stanięcia 
przed Bogiem. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2019
-12-1 

ADWENT  
Adwent jest oczekiwaniem na powto rne przyjs cie 
Chrystusa, ale z eby go godnie przez yc  kaz dy musi 
pos więcic  czas na modlitwę, post i jałmuz nę. Adwent 
jest okresem oczekiwania w ciszy i przygotowaniu, 
dlatego Kos cio ł zachęca do udziału w rekolekcjach 
oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i 
pojednania.    

ODPUST PARAFIALNY. 
Serdeczne podziękowania księdzu Biskupowi 
Mateuszowi Ustrzyckiemu za celebrację Mszy s więtej 
odpustowej i wygłoszenie Kazania oraz kapłanom 
koncelebrującym Mszę s wietą.  Podziękowania panu 
organis cie, Tomaszowi Wnek oraz towarzyszącym 
mu: Mieczysławowi i Piotrowi Boldys (skrzypce), 
Bogdanowi Magon  (trąbka), Eli Kowalskiej (wokal).  
Podziekowania dla ministranto w i lektoro w, oraz 
Rycerzy Kolumba, Harcerzy, pani Marii Lewin skiej i 
Magdalenie Kulikowskiej za dekorację kos cioła. Bo g 
zapłac  wszystkim paniom przygotowującym 
poczęstunek, pani Halinie Tobola za upieczenie Tortu 
oraz Peter's Euro Deli & Bakery za zrobienie kanapek.  

W TYM TYGODNIU 
Pierwszy Czwartek Miesiąca -  Msza s w. o godz. 
8:30.  Pierwszy Piątek Miesiąca – od 8:00 do 19:00 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od 
godz. 18:00; Nabożeństwo  do Serca Jezusa o godz. 
19:00, a po nim Msza s w. Zachęcamy, szczego lnie 
dzieci i młodziez , do Spowiedzi i przyjęcia Komunii 
s w., wynagradzającej Najs więtszemu Sercu Pana 
Jezusa. Zapraszamy ro wniez  do  rozpoczęcia 
naboz en stwa dziewięciu pierwszych piątko w, gdyz   
Pan Jezus związał z nim szczego lne obietnice. 
Pierwsza sobota miesiąca - Msza s w. o godz 8:30. 

PRAKTYKI ADWENTOWE W NASZEJ PARAFII: 
Rekolekcje adwentowe:  8-11 grudnia   
Roraty podczas poniedziałkowej Mszy s w.:  19:00 
Godzinki do niepokalanego poczęcia NMP – w kaz dą 
niedzielę przed polską Mszą św.  

 
5:00 PM + In memory of Francesco Sabatino—wife Rosa 

 
9:00 AM 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 

 
+ 
 
 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Parishioners 
Derrick Tickner—family 
O bł. Boz e na kolejne lata dla Haliny 
O łaskę opieki Boz ej dla Jo zefa Bzdel 
O powro t do zdrowia dla Edwarda Szukały—syn 
Culnina London  i zmarli z rodziny 
Nilo Shorkela 
Zygmunt Bielski 
Adela Biegajło 
Irena i Feliks Skrzypczuk—dzieci 
Janina Wos —dzieci 

7:00 PM 
(POL) 

+ Andrzej Dyakowski w 4 rocz. s mierci - z ona 

 

7:00 PM + Joseph Nowakowski -10th death anniv.—wife & family 
St. Anthony’s Novena 

8:30 AM + Tadeusz Gorczyca—daughter & family 

8:30 AM + Teresa Jarmuszczak - 2nd death anniversary 

7:00 PM 
 

 Blessings for Ferdinand Cunanan & Family 
Novena to Our Lady of Perpetual Help 

   
8:30 AM 
5:00 PM 

 Blessings for Alberto Santos & Children 
Thanksgiving  for the blessing & protection of Nguyen 
Pham 
   

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

(POL) 

 
 
 
+ 
+ 
+ 

Blessings for Amelia Carreon & Children 
Parishioners 
W intencji Rosa Kovalik—rodzina 
Aniela i Jerzy Ignaczak—córka z rodziną 
Zofia, Tadeusz i Zbigniew Durman—córka z rodziną 
Ks. Stanisław C wiertnia 
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