
THIRD SUNDAY OF ADVENT – DECEMBER 16, 2018 

CHASTITY PRESENTATIONS - WORK SUPPORT 

Please help to reach more young people by supporting this 

mission after the Sundays Mass TODAY. Thank you. 

   

 
Sunday Collection: $2,654   Building Fund: $ 2,694 

CHRISTMAS AND NEW YEAR’S MASS SCHEDULE: 
Christmas Eve - Monday, 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 - Tuesday, 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 - Wednesday, December 26 
10:30 am   - Mass in English 
12:00 pm   - Mass in Polish 

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

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

New Year`s Day - Tuesday, 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 grace. 

***   ***   *** 
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH NA SWIĘTA I NOWY ROK: 
Wigilia Bożego Narodzenia - poniedziałek, 24 grudnia 
19:00 - Msza s w. dla rodzin z dziec mi po angielsku, 
spotkanie ze s w. Mikołajem i poczęstunek w sali parafial. 
22:00  - Pasterka po angielsku 
24:00  - Pasterka po polsku 

Boże Narodzenie - wtorek, 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 - środa, 26 grudnia 
10:30 - Msza s w. po angielsku  
12:00 - Msza s w. po polsku 
Zakończenie Starego Roku - poniedziałek, 31 grudnia 

 Uroczystość—Świętej Bożej Rodzicielki  
 17:00 - Msza s w. po angielsku  
 19:00 - Msza s w. po polsku 

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

 10:30 - Msza s w. po angielsku  
 12:00 - Msza s w. po polsku 
        Przypominamy, z e uczestnictwo we Mszy S wietej 1 
stycznia, w uroczystos c  S więtej Boz ej Rodzicielki jest  
bowiązkowe - jest to s więto nakazane przez kos cio ł.  

GOSPEL REFLECTION LK 3, 10–18 
In the gospel John the Baptist describes Jesus as 
‘standing among you, unknown to you’. In John’s time 
this was because Jesus had not yet begun his ministry, 
but in our own day these words have a particular 
relevance. We live by faith in Jesus the crucified and 
risen Lord present in our world. In preparing for 
Christmas we want to renew our awareness of that 
presence and to help others be aware of it. In Advent 
we, like John, are called to be witnesses to the light he 
brings. In small but important ways we can bring light 
into the lives of those around us. Simple acts of 
kindness, sharing our time, talents or resources with 
those in need, is the only way Christ’s light will shine 
for many people this Christmas. In our time, through 
the gift of the Spirit, the Word becomes flesh in us. 
https://www.catholicireland.net/sunday-homily/ 

GAUDETE SUNDAY  
Today we celebrate the third Sunday of Advent also known 
as Gaudete Sunday or Rejoice Sunday. Advent generally is a 
time for us to prepare and make way for Christ’s coming. 
Today, we are rejoicing because our preparation is almost 
done. Today, on Gaudete Sunday, we will be lighting the 
pink candle, which reminds us of the joy among our more 
solemn preparation from the past couple of weeks. Each 
candle that is lit brings more light into the darkness. During 
this time of year, let us reflect on the spiritual preparation 
of the season as well as the secular preparation for feasts 
and gift buying and try to be Christian towards others as we 
deal with holiday crowds. As Catholics we can focus and 
pray upon some of the themes of Advent like hope and 
anticipation, peace, joy and love even though at times the 
world seems to be lacking these. Perhaps we can remember 
that Christ’s birth is the greatest gift of all. 

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.   

FIVE STEPS FOR A GOOD CONFESSION  
1. Examine your conscience. 
2. Be sincerely sorry for your sins. 
3. Confess your sins to a priest. 
4. Resolve to amend your life. 
5. After your confession, do the penance the priest assigns.  

OFFERTORY ENVELOPES FOR FOR 2019 
Envelope sets are  available for pick-up at the back of the 
church. If there is are any changes/errors in your contact 
information, please contact the parish office. Those who 
still wish to have an envelope set assigned, please complete 
Envelope Request Form available at the back of the church.  
Thank you for your continual support of our parish. 

CHRISTMAS EVE WAFERS  
Are available today at the back of the church or in the 
parish office during the week. 

CHRISTMAS DECORATION 
Parish groups/parishioners who would like to sponsor 
flowers and Christmas trees for church decoration, please 
contact Fr. Józef or call the parish office.  Today’s 
second collection will be towards the Flowers for 
Christmas. Thank you.  

https://www.catholicireland.net/sunday-homily/
http://stbasiltoronto.org/gaudete-sunday/


TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU ROK C – 16 GRUDZIEŃ, 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Bilety 65$: Joanna Szydlowska 905 818 
1040;  Joanna Strzezek 905 845 3553. 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 
Kongres Polonii Kanadyjskiej w Toronto zaprasza na 
Wigilie - 24 grudnia 2018 o godz. 18.00 w gościnnym domu 
i przy wspo łudziale Koła 20 Stowarzyszenia Polskich 
Kombatanto w przy 206 Beverley St. w Toronto oraz Koła Pan  
„Nadzieja”. Wpłaty $30 do 20 grudnia. Info.: 416 486 7346. 

PODZIĘKOWANIA 
Stoważyszenie Św Wincentego a Paulo z calego serca 
dziękuje za hojnos c  i wsparcie Akcji S wiątecznej. Dziękujemy 
Wam i Ks. Józefowi  za całoroczne  wspieranie naszej pracy.  
Wesołych Świąt i Szcześliwego Nowego Roku 2019! 
Siostra Renata serdecznie dziękuje za wsparcie budowy 

szkoły podstawowej w Ibadan (Nigeria).  Zebrano $1,480.  Bo g 

zapłac  za wsparcie tego misyjnego dzieła. 

KARTKI ŚWIĄTECZNE I OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY  
Do nabycia po niedzielnych Mszach s więtych lub w tygodniu w 
biurze parafialnym. 

REFLEKSJA EWANGELICZNA ŁK 3, 10–18 
Jan Chrzciciel przebywał i nauczał głównie na pustyni. 
Wiódł surowy tryb życia: „Nosił odzież z wielbłądziej 
sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą 
i miodem dzikich pszczół” (Mt 3, 4). Po kimś takim 
można się było spodziewać srogich pouczeń i 
wezwania do radykalizmu. Tymczasem wskazania, 
których udzielał, były raczej podstawowymi zasadami 
miłości bliźniego. Przychodzącym tłumom mówił o 
prostych, życiowych sprawach, o dzieleniu się z 
potrzebującymi, o uczciwości i skromności. Mocą 
swego autorytetu przypominał celnikom, żołnierzom, 
ludziom majętnym o prostocie życia. Nie kazał im 
porzucać majątków, pokutować na pustyni, ale zacząć 
od zwykłej uczciwości i życzliwości wobec drugiego. 
Prostota nawrócenia jest nam bardzo potrzebna. 
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-12-16 

NIEDZIELA RADOŚCI 
Trzecia niedziela Adwentu to niedziela rados ci – gaudete. 
Zwro c my uwagę, z e chodzi dzis  jednak o inną rados c  niz  
ta, kto rą lansuje s wiat. S wiat bowiem kasuje wszystko, co 
smutne i refleksyjne. Zaduszki chce zastąpic  
amerykan skim halloween a adwent zabic  szalen stwem 
zakupo w, „s więtem prezentu pod choinkę”. Rados c  s wiata 
nie ma w sobie z adnego spokoju i  pokoju. Przypomina 
serial komediowy. Tylko, z e człowiek wys mieje się na 
komedii, a potem zostaje w  wewnętrznej pustce. Rados c  
proponowana przez Kos cio ł bierze się ze Słowa i z 
Sakramento w, bierze się stąd z e: Bo g jest z nami, troszczy 
się o nas, odpuszcza nam grzechy i uwalnia nas od złego. 
W ewangelii S w. Jan Chrzciciel daje nam konkretne 
wskazo wi: nie chciej za duz o kosztem innych, poprzestan  
na swoim i dziel się z potrzebującymi.   

PRAKTYKI ADWENTOWE W NASZEJ PARAFII: 
Roraty - w każdy poniedziałek adwentowy podczas 
Mszy s w. o godzinie 19:00.  Zapraszamy. 
Godzinki – w kaz dą niedzielę  adwentową, 20 minut 
przed polską Mszą s w.  Zapraszamy. 
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  

KOPERTKI PARAFIALNE NA ROK 2019 
Zestawy kopert dla ptarafian, zarejestrowanych jako 
ofiarodawcy, są gotowe do odbioru z tyłu kos cioła. Nowi 
ofiarodawcy, kto rzy jeszcze nie korzystali z kopertek, a 
chcieliby z nich korzystac , proszeni są o kontakt z biurem 
parafialnym.  

OPŁATEK PARAFIALNY 
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na spotkanie 
opłatkowe, kto re odbędzie się 6 stycznia 2019 roku, w sali 
parafialnej. Bilety  w cenie $15 od osoby można 
zakupic  po Mszy s w. lub w biurze parafialnym.  
DEKORACJE NA BOŻE NARODZENIE DO KOŚCIOŁA. 

Organizacje/parafianie chcący sponsorowac  choinki lub 
kwiaty do dekoracji kos cioła, prosimy o kontakt z biurem 
parafialnym. Dzisiejsza druga skadka przeznaczona jest 
na świąteczną dekorację kościoła.  Bóg zapłać. 

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

 
9:00 AM 

10:30 AM 
 

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 bł. Boz e i miłos c  w rodzinie Graz yny—Siostra 
O dalsze błogosławien swo na studiach dla Anity—Emilia 
O bł. Boz e i zdrowie dla Daniela 
Ludgarda Pauka—Córka z Rodziną 
Mieczysław Biegajło—Rodzina 
Regina i Stanisław Skublak—Syn z Rodziną 
Marianna i Jo zef Dusza—Córka 
Jan Lichtenberk—Rodzina 

7:00 PM 
(POL) 

+ Tomasz Gładkowski—Żona z Dziećmi 

 

7:00 PM 
 

 Int. of Sylwia o her birthday—Mother 
St. Anthony’s Novena 

8:30 AM + Tiberio Santos—Mendes Family 

8:30 AM + Maria Folfas  - 31 death anniv.—Family 

7:00 PM 
 
+ 
 

Edwin Hutyra—Friend 
Novena To Our Lady Of Perpetual Help 

5:00 PM + Bronisława, Bozena & Marian Niciejewski—Family 

 
9:00 AM 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 
 
 
 

 
 
 
 
 
+ 

Parishioners 
Florido Family—Thanksgiving for Gods blessings 
Za Justynę i Julię—Ciocia Michalina 
O bł. Boz e i potrzebne łaski i miłos c w rodzinie—Teresa 
O bł Boz e i miłos c  w rodzinie Ewy, Marka i Daniela 
Zofia Ro z an ska, Bronisław Jan, Eryk Przybyła—Sławek 
Krzysztof z Rodzinami 

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-12-16

