
SECOND SUNDAY OF ADVENT – DECEMBER 09, 2018 

THE DIFFERENCES IN SINS 

There are two kinds of actual sin, mortal and venial. Mortal 
sin is a great offense against God. Three simultaneous 
conditions must be fulfilled for a mortal sin: (1) the act must 
be something very serious; (2) the person must have 
sufficient understanding of what is being done; (3) the 
person must have sufficient freedom of the will. So we 
cannot commit a mortal sin if the matter is not serious (e.g., 
if I stole a small amount of money from my employer), or if 
we did not know what we were doing (e.g., if we were to 
hurt someone accidentally or unthinkingly), or if we did not 
act with full freedom (e.g., we were under physical or 
emotional pressure). A Catholic should know well the 
difference between mortal and venial sins. Deliberately 
missing Sunday Mass without sufficient cause is to be 
considered a very serious mortal sin. 

DAY OF CONFESSION  
At Christ the King Parish day of confession will be held on 
Monday, December 17,2018 @ 9:00a.m. - 11:00a.m. & 
5:00p.m. - 6:50p.m.   

CAN YOU HELP? 
Love or Lust?  What is Chastity?  Why strive for 
Chastity?  Young people are hungry for answers.  Please 
help to reach even more students and consider donating to 
this special mission on December 16th, after the Sunday 
Mass at the collection booth. 

CHRISTMAS BAZAAR 
Family of Radio Maria invites you to Christmas 
Bazaar on Saturday, December 15, 2018  from 
9:00a.m. to 3:00 p.m. at our parish hall.  
Traditional polish pierogi, homemade baked goods, 

raffle and much more. 
THANK YOU 

Heartfelt thank you for the great response to our Christmas 
Appeal. There are many families and singles that are 
struggling and greatly appreciate the help. We are very 
grateful to our parish community and Fr. Jozef in supporting 
our work throughout the year. MAY  THE  M IRACLE  OF  
C h r i s tma s  F I LL  YOUR  HOMES  AND  h ea r t s  
W ITH  j o y  TH I S  CHR I STMAS  S EASON !   - Society of 
St . Vincent de Paul. 

OFFERTORY ENVELOPES FOR FOR 2019 
Envelope sets are ready for pick up, displayed by envelope 
number at the back of the church. You can find your 
number on the list, arranged in alphabetical order by 
last name.  Please write your first and last name and 
address on the first ”Initial Offering 2019” envelope in 
January in order to match the envelope number with the 
family name. 

SECOND COLLECTION 
This week’s second collection is for the Building Fund.  
Thank you for your ongoing support.  God Bless 
you.  
 

   

 
Sunday Collection: $ 2,847  

GOSPEL REFLECTION  LK 3,1-6 
Why do we gather here each Sunday to celebrate the 
sacred meal of the Lord? Because as we say later: when 
we eat this bread and drink this cup we proclaim the 
Lord’s death until he comes. Now in Advent we recall 
the past when Jesus first gathered disciples, but we also 
remember the future when he will come again in glory. 
Then we will be delivered from all that binds us, but 
before then we must take John the Baptist as our 
model: ‘we must prepare a way for the Lord’ within the 
world we live in. During the season of Advent, we 
choose to add many activities to our family's schedule 
to prepare for our celebration of Christmas. John the 
Baptist reminds us that our repentance is another way 
in which we can prepare for the Lord's coming and our 
celebration of Christmas. Our Parish offer a communal 
celebration of the Sacrament of Reconciliation during 
the Advent season (Monday, December 17 in the 
morning from …… to and afternoon from ….. to …..).  You 
and Your family might choose to participate in this 
sacrament.  We are looking forward to Christmas: the 
Christ we seek to welcome calls us to look forward in 
the way we live – this is repentance and preparing the 
way; and he calls us to look forward to his own coming 
in glory. 

HOW TO MAKE A GOOD CONFESSION 
(Lesson 32 from the Baltimore Catechism) 

How to prepare ourselves for a good confession? We 
take sufficient time to examine our conscience and to excite 
in our hearts sincere sorrow for our sins and a firm purpose 
not to commit them again.  
How should we confess? Entering the confessional, we 
kneel, and making the sign of the cross we say to the priest: 
"Bless me, Father, for I have sinned"; and then we tell how 
long it has been since our last confession. Then, if we have 
committed any mortal sins since last confession, we must 
confess them, and also any that we have forgotten in 
previous confessions, telling the nature and number of 
each; we may also confess any venial sins we wish to 
mention.  
What should we do if we cannot remember the exact 
number of our mortal sins? We should tell the number 
as nearly as possible, or say how often we have committed 
the sins in a day, a week, a month, or a year.  
What should we do when we have committed no mortal 
sin since our last confession? We should confess our 
venial sins or some sin told in a previous confession, for 
which we are again sorry, in order that the priest may give 
us absolution.  
How should we end our confession? By saying: "I am 
sorry for these and all the sins of my past life, especially 
for ..."; and then it is well to tell one or several of the sins 
which we have previously confessed and for which we are 
particularly sorry.  
What should we do after confessing our sins? We 
should answer truthfully any question the priest asks, seek 
advice if we feel that we need any, listen carefully to the 
spiritual instruction and counsel of the priest, and accept 
the penance he gives us.  
What should we do when the priest is giving us 
absolution? We should say from our heart the act of 
contrition in a tone to be heard by him.  
What should we do after leaving the confessional?  We 
should return thanks to God for the sacrament we have 
received, beg Our Lord to supply for the imperfections of 
our confession and devoutly perform our penance. 

 



DRUGA NIEDZIELA ADWENTU ROK C – 09 GRUDZIEŃ, 2018

 

PROSIMY O POMOC 
Miłos c  czy poz ądanie? Co to jest czystos c ? Po co dąz yc  do 
czystos ci? Młodzi ludzie potrzebują odpowiedzi.  Pomo z  
dotrzec  do jeszcze większej ilos ci ucznio w, wspierając  tą jakz e 
waz ną misję w niedzielę 16 grudnia, po Mszach s więtych. 

RADIO MARYJA ZAPRASZA NA BANKIET OPŁATKOWY  
W niedzielę 13 stcznia, 2019 r.: godz. 14:30 uroczysta Msza 
s w. w kos ciele s w. Maksymiliana Kolbe w Mississauga; godz. 
16:00 bankiet i koncert w wykonaniu Andrzeja Kubackiego, w 
Polskim Centrum Kultury. Bilety 65$: Sklep „Health from 
Nature” 4165329805; Sklep “Something Special” 9056292347; 
Polskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II 9053069900; Joanna 
Szydlowska 905 818 1040;  Joanna Strzezek 905 845 3553. 

ŻYCZENIA 
Z okazji 80. Rocznicy Urodzin oraz 55. Rocznicy 
Kapłaństwa składamy księdzu Józefowi Wąsik życzenia: 
Niech Bo g obdarzy Cię zdrowiem bys  pełnił wolę Ojca, kto ry 
jest w niebie. Niech Matka Boz a, kto rą umiłowałes , zawsze ma 
Cię w swojej opiece.  Tego z całego serca z yczą Ci parafianie 
wraz z Księdzem Proboszczem.  Szczęs c  Boz e! 

DRUGA SKŁADKA 
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na potrzeby 
naszego kościoła.  Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. 

REFLEKSJA EWANGELICZNA ŁK 3,1-6 
Adwentowe oczekiwanie ma wymiar świadomego 
czuwania, nawrócenia serca i myśli. Człowiek 
nawrócony na pierwszym miejscu stawia Boga, 
miłość, bliźnich, a nie własne ambicje, plany, sukces… 
Nie jest dwulicowy, nie nosi zewnętrznych masek, ale 
jest sobą, żyje w prawdzie. Nie pozwala sobą 
manipulować, ale równocześnie nie czyni tego wobec 
innych. Adwentowe oczekiwanie wymaga również 
codziennej pracy nad sobą, czyli ascezy, kształcenia w 
sobie cnoty pokory. Pokora jest zgodą na siebie i 
swoje miejsce w życiu. Bez niej będzie pycha – 
zrozumiałość, arogancja, poniżanie innych, dążenie 
do sukcesu po trupach, albo „fałszywa pokora” – 
kompleksy i niezdrowe poniżanie siebie. W jaki 
sposób przeżywam czas Adwentu? Czy nie pozwalam, 
aby pochłonął mnie wir reklamy i marketingu? Czy 
znajduję codziennie chwile na posłuchanie Boga? Czy 
zawsze jestem sobą? Czy raczej poddaje się wpływowi 
mody, reklamy, innych? Czy mam „jedną twarz” czy 
więcej? Czy zawsze chcę być gwiazdą (gwiazdorem)? 
Jakie sprawy w moim życiu wymagają wyprostowania, 
uporządkowania, przejrzystości? Czy odwróciłem już 
wzrok od mojego „ja” i zacząłem patrzeć w kierunku 
przychodzącego Jezusa? https://www.deon.pl/religia/duchowosc-
i-wiara/pismo-swiete-rozwazania/art,41,glos-wolajacego-na-pustyni-lk-3-1-
6.html 

  PRAKTYKI ADWENTOWE W NASZEJ PARAFII: 
Roraty - w każdy poniedziałek adwentowy podczas 
Mszy s w. o godzinie 19:00.   
Godzinki – w kaz dą niedzielę  adwentową, 20 minut 
przed polską Mszą s w.   
Dzień spowiedzi parafialnej -  17 grudnia, 2018 r. w  
godzinach:  9:00 -  11:00   i   17:00 -  18:50. 
SPOWIEDZI ADWENTOWE W POLSKICH PARAFIACH  

Parafia s w. Eugeniusza (Brampton) - 20 grudnia  
Parafia Maksymiliana Kolbe (Mississauga) - 21 grudnia 
Parafia MB Kro lowej Polski (Scarborough) - 22 grudnia 
Parafia  s w. Kazimierza (Toronto) - 23 grudnia  

BAZAR ŚWIĄTECZNY 
Rodzina Radia Maryja zaprasza na Bazar S wiąteczny w 
sobotę, 15 grudnia, 2018 r. w naszej sali parafialnej.  
Będą pierogi, barszcz z uszkami, domowe ciasta i loteria.   

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 
Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Toronto zaprasza na 
tradycyjną WIGILIĘ dla Samotnych-24 grudnia 2018 o 
godz. 18.00 w gościnnym domu i przy współudziale 
Koła 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy 
206 Beverley St. W Toronto oraz Koła Pań „Nadzieja”. 
Wpłaty $30 do 20 grudnia, 2018 r. w biurze Podro z y 
„PIAST TRAVEL” Informacje pod nr.: 416 486 7346. 

OPŁATEK PARAFIALNY 
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich 
parafian na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 
6 stycznia 2019 roku. Spotkanie rozpoczniemy Mszą 
św. o godz. 12:00. Po Mszy św. przejdziemy do sali 
parafialnej, gdzie złożymy sobie życzenia i będziemy 
uczestniczyć w świątecznym spotkaniu.  

KOPERTKI PARAFIALNE NA ROK 2019 
Zestawy kopert są gotowe do odebrania z tyłu 
kościoła (swój numer zestawu można odszukać na 
alfabetycznej liście nazwisk użytkowników kopert). 
Osoby korzystające z kopertek proszone są, aby w 
styczniu na pierwszej kopercie tzw. "Initial Offering 
2019"– wpisały swoje imię, nazwisko i adres w celu 
sprawdzenia czy numer koperty zgadza się z nazwiskiem 
uz ytkownika w systemie parafialnym.  

8:30 AM 
5:00 PM 

 
+ 

Healing & conversion of Hose Lozada & Lourdes Cunanan 
Henryk Masłowski—Sons and Families 

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

(POL) 
 
 
 
 

3:00 PM 
(POL) 

+ 
 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

Maria & Stanislaw Rygiel—Daughter & Family 
Parishioners 
O zdrowie i bł. Boz e dla Jo zefa Bzdel 
Jo zefa Młoczkowska w 18 rocznicę s m.—Córka Helena 
Jan i Karolina Ż o łtek—Córka z Rodziną 
Jo zef, Jan, Ignac, Franciszek i Stanisław Ż o łtek—Rodzina 
Jan Trela—Anita Stellinga z Rodziną 
Janina i Marian Gelmuda—Rodzina 
O Błogosławien stwo Boz e i potrzebne łaski dla  
ks. Jo zefa Wąsik z okazji 80-tych Urodzin 

7:00 PM 
(POL) 

 O zdrowie i bł. Boz e dla Franciszka Misiuna 

 

7:00 PM 
 

 Souls in Purgatory 
St. Anthony’s Novena 

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

8:30 AM + Tiberio Santos—Wife 

7:00 PM 
 
+ 
 

Edwin Hutyra—Friend 
Novena To Our Lady Of Perpetual Help 

5:00 PM  Family & Friends of Dianne Novakowski (deceased and 
living) 

 
9:00 AM 
10:30 PM 

 
12:00 PM 

(POL) 
 
 
 

 
+ 
 
 
 
 
+ 
+ 

Parishioners 
Luigi & Assunta Antognetti and Giuseppe & Giulia 
Scatozza—Family  
O udaną operację dla Basi Kosin skiej—Przyjaciele 
O szczęs liwą operację dla Barbary—Róża Różańcowa 
O szczęs liwą operację dla Jo zefa Bzdel—Żona 
Ludgarda Pauka—Córka z Rodziną 
Mieczysław Biegajło—Siostra z Rodziną 

https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/pismo-swiete-rozwazania/art,41,glos-wolajacego-na-pustyni-lk-3-1-6.html
https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/pismo-swiete-rozwazania/art,41,glos-wolajacego-na-pustyni-lk-3-1-6.html
https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/pismo-swiete-rozwazania/art,41,glos-wolajacego-na-pustyni-lk-3-1-6.html

