
SECOND SUNDAY OF ADVENT – DECMBER 08, 2019 

SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2020 
New envelopes sets for 2020 are ready for pick up, 
displayed by envelope number.    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.  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. 
CHRISTMAS AND NEW YEAR’S MASS SCHEDULE: 

Christmas Eve - Tuesday, December 24 
  7:00 pm  - Christmas Eve Mass for families with children, 
visit of St. Nicholas & social to follow at the parish hall 
10:00 pm  - Shepard’s Mass in English  
12:00 am  - Shepard’s Mass in Polish 

Christmas Day - Wednesday, December 25 
   9:00 am   - Mass in English 
10:30 am   - Mass in English  
12:00 pm   - Mass in Polish & visit of St. Nicolas 

Second Day of Christmas - Thursday, December 26 
10:30 am   - Mass in English 
12:00 pm   - Mass in Polish 

New Year`s Eve - Tuesday, December 31 
Feast of Mary, Mother of God 

   5:30 pm  - Mass in English  
   7:00 pm  - Mass in Polish  

New Year`s Day - Wednesday, January 1 
Feast of Mary, Mother of God 

10:30 am   - Mass in English 
12:00 pm  -  Mass in Polish  
Solemnity of Mary, Mother of God, January 1 is a holy day 
obligation in our Catholic Church, calling us to attend Holy 
Mass where we encounter a wealth of graces. 

ROZKŁAD MSZY ŚW. NA SWIĘTA I NOWY ROK: 
Wigilia Bożego Narodzenia - wtorek, 24 grudnia 

19:00 - Msza s w. dla rodzin z dziec mi po angielsku, 
spotkanie ze s w. Mikołajem i poczęstunek w sali parafialnej 
22:00  - Pasterka po angielsku 
24:00  - Pasterka po polsku 

Boże Narodzenie - środa, 25 grudnia 
  9:00 - Msza s w. po angielsku  
10:30 - Msza s w. po angielsku  
12:00 - Msza s w. po polsku i wizyta s w. Mikołaja 

Świętego Szczepana - czwartek, 26 grudnia 
10:30 - Msza s w. po angielsku  
12:00 - Msza s w. po polsku 

Zakończenie Starego Roku - wtorek, 31 grudnia 
Uroczystość—Świętej Bożej Rodzicielki 

17:30 - Msza s w. po angielsku  
19:00 - Msza s w. po polsku 

Nowy Rok - środa, 1 stycznia  
Uroczystość—Świętej Bożej Rodzicielki 

10:30 - Msza s w. po angielsku  
12:00 - Msza s w. po polsku 
Uczestnictwo we Mszy S w. w uroczystos c  S więtej Boz ej 
Rodzicielki jest  bowiązkowe, nakazane przez kos cio ł.  

           Sunday Collection:  $ 2,112 
                All Souls:  $1,720 

 

GOSPEL REFLECTION 
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.  It is today, 
in the present, that we decide our future destiny. It 
is with our concrete everyday behavior 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 
otherwise to the Baby Who is about to be born in 
the poor grotto of Bethlehem, because He is the 
measure God has given humanity. 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  
THE FEAST OF THE IMMACULATE CONCEPTION  - 

MONDAY, DECEMBER 9  
The Feast of the Immaculate Conception centers on the 
belief that Jesus’ mother, the Virgin Mary, was 
conceived without sin.  The Solemnity of the 
Immaculate Conception is a time to celebrate the great 
joy of God’s gift to humanity in Mary, and to recognize 
the truth that each and every human being has been 
created by God to fulfill a particular mission.  

 DAY OF CONFESSION 
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.  Go to www.archtoronto.org/for 
more info. On Day of Confession in Toronto. 

COFFEE SUNDAY 
This Sunday after 9:00 & 10:30 am Masses you are 
invited for coffee and Christmas bake sales.  

CHRISTMAS DECORATION 
Businesses or parishioners who would like to sponsor 
Christmas decoration for our church, please contact Fr. 
Jozef or call the parish office.  Next week’s second 
collection will be towards Christmas decorations. 
Thank you for your support.  

CONDOLENCES 
Charles Joseph Arsenault passed away on 
November 30, 2019.  We extend our deepest 
condolences to his wife, family & friends. May God give 
rest & peace to his departed soul. 

SECOND COLLECTION 
Today’s second collection is for the building fund.  
Thank you for your support. 

 



DRUGA NIEDZIELA ADWENTU– 08 GRUDZIEŃ, 2019

 

 BAZAR RADIA MARYJA 
W niedzielę, 15 grudnia Radio Maryja będzie 
prowadzić sprzedaż wypieków świątecznych w 
naszej sali parafialnej. W imieniu Ojca Jacka 
Cydzika zapraszamy do wzięcia udziału.  

„OPŁATEK” RADIA MARYJA 
Radio Maryja zaprasza na bankiet opłatkowy w 
niedzielę 12 stycznia 2020. 14:30 - Msza s w. w 
kos ciele s w. Maksymiliana Kolbe w Mississauga, 16:00 
- bankiet i koncert w Polskim Centrum Kultury. Bilety 
w cenie $60 - tel. 416 532 9805, 905 629 2347, 905 
306 9900, Joanna Szydlowska - 905 818 1040, Joanna 
Strzezek - 905 845 3553.  Bilety będą takz e dostępne 
w niedzielę, 15 grudnia po Mszach św. 
DEKORACJE NA BOŻE NARODZENIE DO KOŚCIOŁA 
Firmy lub parafianie chcący sponsorowac  s wiąteczne 
dekoracje, prosimy o kontakt z biurem parafialnym.  

DRUGA SKŁADKA 
Dzisiaj, zostanie zebrana druga składka na 
potrzeby naszego kos cioła parafialnego. 
W następną niedzielę druga składka przeznaczona 
będzie na s wiąteczne dekorację kos cioła. Bo g zapłac . 

 REFLEKSJA EWANGELICZNA MT 3, 1-12 

Jesteśmy nieustannie bombardowani przez „głosy 
świata”: reklamy, zysku, sukcesu, sprytu, 
kalkulacji, komfortu, przyjemności, politycznych 
haseł… Aby nie zagubić się w ich bełkocie, 
musimy jak Jan, „odsunąć się na pustynię”. A 
wyjść na pustynię, oznacza oderwać się od 
codziennej rzeczywistości, zabiegania, niepokoju, 
nabrać dystansu do codziennych zmartwień, 
lęków… Aby móc dawać dobro duchowe innym 
trzeba być samemu napełnionym Bogiem, a nie 
jest to możliwe bez ciszy, modlitwy, kontemplacji 
Boga w samotności. Jakich „głosów” słucham w 
codzienności? Jakim „głosem” jestem ja? Jakie 
miejsce w tym Adwencie będzie moją „pustynią?” 
Co w moim myśleniu wymaga zmiany? Jaki jest 
owoc mojego nawrócenia? Czego jeszcze nie 
akceptuję w moim życiu? A czego nie doceniam? 
Głos wołającego na pustyni - Mt 3, 1-12 

REKOLEKCJE ADWENTOWE  
Serdecznie witamy w naszej parafii księdza Tomasza 
Skibin skiego, rektora Seminarium Misyjnego 
Redemptoris Mater w Scarborugh, kto ry wygłosi 
rekolekcje adwentowe od niedzieli 8 grudnia do 
środy 12 grudnia. Od poniedziałku do piątku 
Msze święt z nauka rekolekcyjną o godzinie 
19:00. Godzinę przed Mszą s więta moz liwos c  
przystapienia do Sakramentu Spowiedzii. W tym 
tygodniu roraty będą na kaz dej poslkiej Mszy s więtej.  

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

DOMOWY KOŚCIÓŁ 
W następną niedzielę na polskiej Mszy świętej, 
juz po raz drugi w tym miesiącu, będziemy gos cic  
przedstawicieli Domowego Kos cioła.  Więcej info. Na 
temat Domowego Kos cioła stronie https://
www.domowykosciolkanada.com/ 

CHÓREK DZIECIĘCY 
Zapisy do cho rku dziecięciego - u pani Agnieszki 
Boldys pod numerem 416 562-4136.  

PODZIĘKOWANIE 
Dzisiaj, tj. 8 grudnia podczas Mszy św. o godzinie 
12:00  dziękujemy Bógu za wieloletnią posługę 
pana Krzysztofa Piotrowskiego, parafialnego 
organisty.  Po Mszy św. zapraszamy 
wszystkich  na salę parafialną na wspo lne spotkanie.  

OPŁATEK PARAFIALNY 
Serdecznie zapraszamy na opłatek parafialny i 
wspo lne kolędowanie, w niedzielę 5 stycznia po 
polskiej Mszy s w.  w sali parafialnej.  Bilety: $20 
(doros li), $15 (dzieci do lat 12) moz na nabyc  po 
niedzielnej Mszy s w. lub w biurze parafialnym. 

 
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 
O bł. Boz e zdrowie dla Heleny Jekiełek 
O zdrowie dla Marii Szypulskiej 
Aniela i Jerzy Ignaczak—córka z rodziną 
Zofia, Tadeusz i Zbigniew Durman—córka z rodziną 
Ks. Stanisław C wiertnia 
Zofia Rudolf—siostra z rodziną 
Marianna i Jo zef Dusza 

7:00 PM 
(POL) 

+ 
+ 

Tadeusz Gorczyca - co rka z rodziną 
Adolf & Cecylia Bzdel—rodzina 

 

7:00 PM 
(POL) 

+ 
+ 

Bogusław Wuj—znajomi 
Janina Jawor—córki z rodzinami 
NO MASS IN ENGLISH 

8:30 AM 
7:00 PM 
(POL) 

+ 
 
+ 

Nilo Shorekela 
O bł. Boz e i potrzebne łaski dla Stanisławy i Jo zefa– rodz. 
Adela, Aleksander i Mieczysław Biegajło 

8:30 AM + Restituta Mandin, Janssen Balangbang—Tita Mandin 

7:00 PM 
 
+ Culnina London & Family 

Novena to Our Lady of Perpetual Help 

   
5:00 PM + Ewa i Piotr Wrebel—rodzina 

   
9:00 AM 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 

 
 
+ 
+ 
+ 

Parishioners 
O bł. Boz e dla Heleny Chmielarczyk 
Bronislawa, Marian & Boz ena Nicejewski—family 
Anna, Stanisław i Henryk Durman—wnuczka z rodziną 
Jo zefa Młoczkowski w rocznicę s mierci—córka z rodziną 

https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/glos-wolajacego-na-pustyni-mt-3-1-12,96300
https://www.domowykosciolkanada.com/
https://www.domowykosciolkanada.com/

