
ANNOUNCEMENTS 
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 & CONFESSION 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 or  

email: office@christthekingparish.info. 
****************************************************** 

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. 



SECOND SUNDAY OF ADVENT – DECEMBER 6, 2020  YEAR B 

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

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.  Please sanitize 
your hands and wear disposable gloves 
available at the church when searching 
for your set or ask volunteers for assi-
stance.  (CHURCH IS OPEN on Saturdays 
from 10:00am to 4:00pm). 

HOW TO SUPPORT YOUR PARISH 
SUNDAY OFFERTORIES AND ALL OTHER 
CHURCH SUPPORTING DONATIONS CAN 
BE PLACED IN A DONATION BOX AT THE 
THE CHURCH  ON Saturdays from 
10:00am to 4:00 pm, when the church is 
open for private prayers.    
DONATIONS CAN BE ALSO DROPPED TO 
THE MAIL SLOT INSTALLED IN THE PA-
RISH OFFICE DOOR  
OR TRANSFERRED (Credit or Debit) 
THRU ARCHDIOCESE’S WEBSITE: https://
www.archtoronto.org/ (Click „DONATE” 
in the top right corner and pick an 
option: „SUPPORT YOUR PARISH”) 
 
 
 
Dear Parishioners, 
 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 1:1-8 
(Isaiah  40:1-5, 9-1; Peter 3:8-14)  

Stay awake, for the day of the Lord is at hand. 
The voice of God breaks into our world 
through sacred Scripture and the witness of 
modern-day disciples. Does it resound and 
echo in our thoughts, words, and actions, 
forming and shaping our lives? Or, is it 
dulled and dimmed by our worldly ways? 
Now is the time to listen, now is the time to 
act, for the kingdom of God is at hand. 
https://faithcontent.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Act of Spiritual Communion 
Jesus,  
I believe that You are present in the 
Most Holy Sacrament. 
I love You above all things, 
and I desire to receive You into my soul.  
Since I cannot at this moment receive You sacra-
mentally,  
come at least spiritually into my heart.  
I embrace You as if You were already there  
and unite myself wholly to You.  
Never permit me to be separated from You. 
Amen.  

 
 

 
 
 
 

 

                 Offertory for NOV 29, 2020         
Sunday Offering: $ 1,020 

Building Fund:  $ 25 



DRUGA NIEDZIELA ADWENTU– 06 GRODZIEŃ, 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). 
O KAŻDEJ PORZE DNIA MOŻNA WRZUCIĆ OFIA-
RĘ DO WLOTU POCZTOWEGO ZAINSTALOWA-
NEGO W DRZWIACH BIURA PARAFIALNEGO.   
DARY NA KOŚCIÓŁ MOŻNA RÓWNIEŻ PRZE-
SŁAĆ ELEKTONICZNIE (kartą kredytową lub banko-

wą) PRZEZ STRONĘ ACHIDJECEZJI: 

www.archtoronto.org/ (wciśnij „donate now” 

w górnym prawym rogu,  a potem „ support your pa-

rish”).  Bóg zapłać za wszystkie dary serca. 

REFLEKSJA EWANGELICZNA MK 1:1-8 
Odwaga nawro cenia.  Jan przygotowuje drogę 
Jezusowi. Jest głosem Słowa. Jan zanurza w 
wodzie, podczas gdy Jezus zanurza w miłości 
Ducha Świętego. Jan, stając się drogą dla 
Jezusa, zaprasza innych: „Przygotujcie drogę 
Pana!”. Autentyzmem jego życia z Bogiem 
pociągnął wielu do przemiany życia. Także 
my, podejmując osobisty trud nawrócenia i 
przemiany naszego życia, stajemy się inspir-
acją dla innych. Pokazujemy, że zmiana jest 
możliwa, że warto żyć według wartości ewan-
gelicznych. Żyjąc blisko Boga, można być 
człowiekiem wiernym, dobrym, prawdziwym, 
a także radosnym, wolnym, szczęśliwym i 
spełnionym. 
“Jezu, przynoszę Ci dziś moją tęsknotę za 
nowością życia, którą tylko Ty możesz mi ofi-
arować.  Jezu, pośród chaosu i pośpiechu świa-
ta oczekuję na Ciebie z sercem uważnym i czu-
wającym”. https://www.paulus.org.pl/czytania?
data=2020-12-06 

Modlitwa podczas Komunii Duchowej 
O mo j Jezu, wierzę, z e jestes  prawdziwie obecny 
w Najs więtszym Sakramencie Ołtarza.  
Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi 
duszy.  
Poniewaz  nie mogę Cię teraz przyjąc  sakramen-
talnie, przyjdz  przynajmniej duchowo do mojego 
serca.  
Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjed-
noczę się z Tobą.  
Nie pozwo l mi nigdy odłączyc  się od Ciebie. 
Amen. 
 

 
 
 

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 wło-
z enie rękawiczek jednorazowych dostępnych w 
kos ciele gdy szukacie pan stwo swojego zestawu.  
KOŚCIÓŁ JEST OTWARTY NA PRYWATNĄ MO-
DLITWĘ I SPOWIEDŹ W KAŻDĄ SOBOTĘ od 
godziny 10:00 do 16:00.   

OPŁATKI WIGILIJNE  
Opłatki wigilijne są dostępne z tyłu kościoła. 

 
  Thanksgiving to the Holy Spirit—Borges family 

 

10:30AM 
 

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 
O zdrowie dla Jo zefa Harmata—córka Zofia 
† Filip Pras 
† Maria i Paweł Bigos 
† Karolina i Jan Z o łtek 
† Michał Szewczyk 
† Jan Lasin ski—Genowefa i Helena 
† Marian i Janina Gelmuda 
† Tadeusz Grzywacz—Ewa Kowalska 

 

  † Jo zef Bzdel—Grochowscy 

 

  † Jan Duda—żona 

 

  † Eternal repose of the soul of Seperina Dango 

 

  O łaskę zdrowia dla Daniela 

 
  Thanksgiving to the St. Anthony—Borges Family 

   
  † Eternal repose of the souls of Restituta MAndin & 

Jansses Balangbang 

   
10:30 AM 

(ENG) 
12:00 PM 

(POL) 
 

 
 
 
 
 
 

Holy Mass available on YouTube channel 
Thanksgiving from the Gordons Family 
Msza św. transmitowana na kanale YouTube 
Za Parafian 
† Anna i Stanisław Kopycki—córka z rodziną 
† Jo zefa Młoczkowska—córka 
† Jan Duda z okazji rocznicy urodzin—żona 
† Michał Szewczyk 
† Jan Jasin ski—Genowefa i Helena 
† Władysława Wiesztort—mąż z rodziną i przyja-
ciółmi 



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. 


