
ANNOUNCEMENTS 
Toronto and Peel Regions are in the “Lockdown Stage” for 28 
days, as identified by the Province of Ontario.  For this reason: 
PUBLIC MASSES ARE CANCELLED.  
Father Zbigniew Rodzinka continues to celebrate private Mass daily 
for the offered intention.  
PLEASE JOIN US FOR LIVE STREAMED SUNDAY MASSES at 
10:30 AM in English and 12:00 PM in Polish 

www.christthekingparish.info 
OUR CHURCH IS OPEN FOR PRIVATE PRAYERS & CON-
FESSION ON SATURDAYS from 10:00AM to 4:00PM, with a limit 
of 10 persons (including priest and volunteers). 
Weddings, funerals and baptisms (NO MASS SERVICE) are restricted 
to 10 persons, including those who are involved in ministry (priest, 
cantor, etc.)  
Confirmation is postponed at this time. 

If you have any questions, please call  
parish office @ 416 251-8983. 

****************************************************** 
OGŁOSZENIA 

MSZE ŚWIĘTE PUBLICZNE SĄ TYMCZASOWO ODWOŁANE. 
Ksiądz Zbigniew Rodzinka codziennie odprawia prywatną Mszę 
św. w zamówionych intencjach. 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NIEDZIELNYCH Mszach Świętych 
transmitowanych na żywo o godz. 10:30 w języku angielskim i 
12:00 w języku polskim. 

  www.christthekingparish.info 
NASZ KOŚCIÓŁ JEST OTWARTY NA PRYWATNE MODLITWY I SPO-
WIEDŹ W KAŻDĄ SOBOTĘ od 10:00 do 16:00, z limitem 10 osób 
(wliczając księdza i wolontariuszy). 
S luby, pogrzeby i chrzciny (BEZ MSZY S WIĘTEJ) są ograniczone do 10 
oso b (wliczając księdza i osoby zaangaz owane w posługę). . 
Sakrament Bierzmowania jest przełoz ony. 

W razie pytań proszę dzwonić do biura  
parafialnego @ 416 251-8983. 



FIRST SUNDAY OF ADVENT – NOVEMBER 29, 2020  YEAR B 

 SUNDAY OFFERING  
ENVELOPE SETS  FOR 2021 

New envelope sets for 2021 are ready for 
pick up at the back of the church, displayed 
IN ALPHABETICAL ORDER for your conve-
nience.  Please sanitize your hands and wear 
disposable gloves available at the church 
when searching for your set. 
If you have any questions please call the parish offi-
ce.  Please write your first and last name and ad-
dress on the first ”Initial Offering 2021” envelo-
pe in January in order to match the envelope 
number with the family name. 

SUNDAY MISSALS FOR 2020/2021  
Sunday Missals are now available for purchase 
at the back of the church for $5.00 each 

HOW TO SUPPORT YOUR PARISH 
SUNDAY OFFERTORIES AND ALL OTHER 
CHURCH SUPPORTING DONATIONS CAN 
BE PLACED IN A DONATION BOX AT THE 
BACK OF THE CHURCH (SATURDAYS 
FROM 10:00 AM to 4:00 PM), OR DRO-
PPED TO THE MAIL SLOT INSTALLED IN 
THE PARISH OFFICE DOOR, OR TRANS-
FERRED ELECTRONICALLY (CREDIT CARD 
OR DEBIT) THRU ARCHDIOCESE’S WEBSI-
TE: https://www.archtoronto.org/ (CLICK 
DONATE IN THE TOP RIGHT CORNER AND 
PICK AN OPTION OF „SUPPORT YOUR PA-
RISH”) 
Thank you for your great support and 
each gift of the heart towards our parish 
church.  I look forward to seeing you every 
Saturday for prayers and confession.  God 
Bless You All.   
    - Fr. Zbigniew Rodzinka 

GOSPEL REFLECTION    MK 13:33-37 
(Isaiah 63:16b-17, 19b; 64:2-7; 1 Corinthians 1:3-9)  

Let us be ever watchful for our God, who 
comes to us in ordinary circumstances. 
Perhaps, like Isaiah, we long for God to per-
form a breath-taking miracle that would make 
us sit up and take notice. Yet, as people of 
faith, we are called to see God in the ordinary. 
Advent gives us the opportunity to take time 
to pray – to sharpen our vision of God’s pres-
ence in our daily lives. https://faithcontent.net 

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 understo-
od in the present. It’s both past and future that 
ought to guide and shape what we do now. Ad-
vent then is a season that reminds us that Je-
sus comes.  The season of advent has an awa-
kening 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 spiritual-
ly 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 unen-
ding 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 symboli-
ze the 4,000 years, that humanity waited for 
the world's Savior—from Adam and Eve to Je-
sus, whose birth was foretold in the Old Testa-
ment. https://www.getfed.com/the-advent-wreath-
tradition-meaning-5924/ 

 

                 Offertory for NOV 22, 2020         
Sunday Offering: $ 2,235 

ShareLife: $ 100 
Shepherds’ Trust: $ 60 
Building Fund:  $ 200 

Funeral: $ 525 

http://www.lagosarchdiocese.org/reflectiondetail.php?tab=272
http://www.lagosarchdiocese.org/reflectiondetail.php?tab=272
https://www.catholiccompany.com/advent-wreaths-c1508/?aid=5849&new=yes&engine=GFblog
https://www.getfed.com/the-advent-wreath-tradition-meaning-5924/
https://www.getfed.com/the-advent-wreath-tradition-meaning-5924/


PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU– 29 LISTOPAD, 2020   ROK B 

 

SKŁADKĘ NIEDZIELNĄ I OFIARY SERCA NA 
NASZ KOŚCIÓŁ PARAFIALNY MOŻNA ZŁOŻYĆ  
DO SKRZYNKI W KOŚCIELE (W SOBOTY OD 
10:00 DO 16:00), LUB O KAŻDEJ PORZE WRZU-
CAJĄC OFIARĘ DO WLOTU ZAINSTALOWANEGO 
W DRZWIACH BIURA PARAFIALNEGO, LUB 
ELEKTRONICZNIE PRZEZ STRONĘ ACHIDJECE-

ZJI: www.archtoronto.org/ (wciśnij „donate 

now” w górnym prawym rogu,  a potem  

„ support your parish”).  Bóg zapłać. 

REFLEKSJA EWANGELICZNA MK 13,33-37 
Umiejętność czuwania. Jezus odszedł do Ojca, 
a swój dom, czyli Kościół, pozostawił naszej 
trosce. Pan powierzył nam „staranie o wszyst-
ko”, a obdarzając życiem, powołaniem i misją, 
„każdemu wyznaczył zajęcie”. Do nas należy 
uważność i czuwanie oraz ciągła gotowość 
serca na spotkanie z Jezusem, teraz sakra-
mentalnie, a kiedyś twarzą w twarz. Czuwanie 
uwrażliwia nasze serca na rozpoznawanie Bo-
żego działania w nas i pośród nas. Dewiza 
wielu świętych może się stać również dla nas 
inspiracją na tegoroczny Adwent, jak też na 
całe życie: „Żyj tak, jakby każdy kolejny dzień 
był twoim ostatnim dniem życia”. 
Jezu, pośród chaosu i pośpiechu świata oczekuję na 
Ciebie z sercem uważnym i czuwającym https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2020-11-29 

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.  Ad-
went jest okresem oczekiwania w ciszy i przygo-
towaniu, dlatego Kos cio ł zachęca do przystąpie-
nia do sakramentu pokuty i pojednania.    

KOPERTKI PARAFIALNE NA ROK 2021 
Zestawy kopert są gotowe do odebrania z tyłu 
kos cioła, ułoz one w kolejnos ci alfabetycznej.   
Uprzejmie prosimy o zdezynfekowanie rąk i 
włożenie rękawiczek jednorazowych dostęp-
nych w kościele gdy szukacie państwo swoje-
go zestawu. Na pierwszej kopercie w zestawie 
tzw. "Initial Offering 2021"– proszę wpisac  swoje 
imię, nazwisko i adres w celu sprawdzenia czy 
numer koperty zgadza się z nazwiskiem uz ytkow-
nika w systemie parafialnym.  

PODZIĘKOWANIA 
Serdecznie dziękujemy Panu Zygmuntowi 
Pamule za ufundowanie i instalację wlotu 
pocztowego w drzwiach biura parafialnego, kto ry 
moz e słuz yc składaniu ofiar niedzielnych.  Bo g 
zapłac  za ten dar serca.  

KONDOLENCJE 
W dniu 16 listopada, 2020 roku do Domu Ojca 
odszedł nasz parafianin, Michał Szewczyk.  Skła-
damy wyrazy z alu i wspo łczucia rodzinie i bli-
skim.  Modlimy się o poko j jego duszy.  

OPŁATKI WIGILIJNE  
Opłatki wigilijne są dostępne z tyłu kościoła. 

 
5:00 PM  † Gerald Fredericks Memorial Mass—family 

 

10:30AM 
 

12:00 PM 
(POL) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holy Mass available on YouTube channel 
† Duc Dung Nguyen Joseph—son & family 
Msza św. transmitowana na kanale YouTube 
Za opiekę i dalsze zdrowie dla Haliny w dniu 88 
urodzin 
Int Dziękczynna za otrzymane łaski z pros bą o zdro-
wie i bł Bo z e dla męz a Andrzeja i syna Andrzeja 
Bigos w dniu imienin 
Za Parafian 
† Kazimierz Turczyn ski—znajoma 
† Stanisław Obłoza—żona 
† Michalina i Franciszek Muraccy, siostry i bracia—
Halina 
† Ewa Walędziak 
† Eugeniusz Grzybowski—Rodzina 
† Jan Lasin ki—Genowefa i Helena 
† Michał Szewczyk 

 

  † Sylwester Lewin ski—żona z rodziną 

 

  † All Souls—Tran-Vo Family 

 

   

 

  Parishioners 

 
  † Charles Arsenault on 1st deathe anniversary—

wife Norma 

   
  Thanksgiving to the Holy Spirit—Borges Family 

   
10:30 AM 

(ENG) 
12:00 PM 

(POL) 
 

 
 
 
 
 
 

Holy Mass available on YouTube channel 
Thanksgiving to St. Joseph from Borges Family 
Msza św. transmitowana na kanale YouTube 
Za Parafian 
† Filip Pras 
† Maria i Paweł Bigos 
† Karolina i Jan Z o łtek 
† Michał Szewczyk 
† Jan Jasin ski—Genowefa i Helena 
† Marian i Janina Gelmuda 



ST.VINCENT DE PAUL “CHRISTMAS APPEAL”  

 At the heart of Christmas is the spirit of charity and goodwill. Please help us to spre-

ad the blessings and joys of Christmas to families and single people in our local com-

munity especially during the pandemic. We find ourselves in the unusual situation 

of being without our weekly collections from the Society’s “Poor Boxes” as  a result 

of fewer persons attending Mass during this health crisis. Realizing that many peo-

ple are facing difficult times, we thank you in advance for your consideration. 

Donations can be made to the Society in the following ways:  

1. Send a cheque payable to the Society of Saint Vincent de Paul to our parish office:                             
3674 Lakeshore Road W, Toronto M8W 1N6   
 2. Go on-line to the Society’s website www.ssvptoronto.ca and click on “Donate 
Now”, donating by credit card through Canada Helps; please make note of the name 
of our Parish: Society of Saint Vincent de Paul/Christ the King  
3. Call our Central office at 416 364-5577 and donate by credit card, again stipula-
ting the name of our local Society of Saint Vincent de Paul at Christ the King parish 
 
We wish you good health and thank you for your assistance in supporting our Neigh-

bours in Need. 

POMÓŻ NAM  POMAGAĆ INNYM” 
W sercu Bożego Narodzenia jest duch miłości i dobrej woli.  Prosimy, pomóżcie nam 
szerzyć błogosławieństwa i radości Bożego Narodzenia wśród rodzin i osób samot-
nych w naszej lokalnej społeczności, zwłaszcza podczas pandemii.   Znajdujemy się 
w niezwykłej sytuacji bez naszej cotygodniowych donacji z „Poor Box” , poniewaz  w 
czasie tego kryzysu zdrowotnego Msze S więte są odwołane. 
Zdając sobie sprawę, że wiele osób przeżywa trudne chwile, z góry serdecznie dzię-

kujemy za uwagę. 

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia można przekazywać w następujący sposób: 
1) Wys lij czek płatny na „ St. Vincent de Paul Society” do naszego biura parafialnego: 3674 
Lakeshore Road W ,Toronto M8W 1N6 
2) Wejdź na stronę internetową Stowarzyszenia www.ssvptoronto.ca i kliknij 

„Donate now”, przekazując darowiznę kartą kredytową za pośrednictwem Canada 

Helps; proszę zanotować nazwę naszej parafii czyli :  

Society of Saint Vincent de Paul/Christ the King parish/conference   

3) Zadzwoń do naszego biura centralnego pod numer 416 364-5577 i przekaż daro-

wiznę kartą kredytową, ponownie podając nazwę naszego lokalnego Stowarzysze-

nia, Society of Saint Vincent de Paul at Christ the King parish  

Życzymy dobrego zdrowia i dziękujemy za pomoc we wspieraniu naszych sąsiadów 

w potrzebie. 


