December 24, 2017; Fourth Sunday of Advent / Christmas Eve
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
2 Samuel(7.1-5) Romans(16.25-27) Luke(1.26-38)

On 4th Sunday of Advent, the liturgy shifts our attention
from John the Baptist to Mary, the Mother of Jesus. Both
John and Mary played instrumental roles in preparing the
way for Jesus. We reflect upon Mary’s example of faith
and obedience to God, traits which permitted her to
receive the angel’s message that God’s Son would be born
as a human person, as one of us.
FROM THE PASTOR’S DESK
“For God so loved the world that He
gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish
but have everlasting life”. John 3:16
As we celebrate Christmas this year, this wonderful season
of our Savior’s birth, we remember that in Jesus we are
loved, provided for, never alone, and always protected.
I pray that you will enjoy His peace, joy and abundant favor.
Blessed Christmas to all, Fr. Dariusz Lewandowski CSMA
REGISTRATION FOR SACRAMENT OF CONFIRMATION

The deadline for registering children for the Sacrament
of Confirmation was on December 20, however it is still not
too late to register! Please drop off the filled form along with
the baptismal certificate and $50 fee to the parish office.
Preparation classes will start in January 2018. The
Sacrament of Confirmation will be on February 10, 2018.
CHURCH BULLETIN ADVERTISING

Liturgical Publications will be setting up the advertisements
for our church bulletin. Advertising will begin in March 2018
& supports the bulletin service. Please support the bulletin
and advertise your product or service. Call Liturgical
Publications directly at (905) 624-4422
OFFERTORY ENVELOPES FOR 2018

We still have offertory envelopes for 2018 for pick-up at the
back of the church (in numerical order). Please make sure to
check your name & address before picking up your set.
Contact the parish office in case your address is not up to
date. Past users of envelopes got the same numbers;
the new users can check their assigned number in the
binder (printed in alphabetical order). PLEASE write your
current information on the INITIAL OFFERING envelope
(first one in your set) - it will help us to update our system
and make sure that you have picked up the correct set.
If you would like to start using the envelopes - fill out the
form or contact our parish office (416) 259-2933.
CALENDARS FOR 2018

You can pick up a free copy of the 2018 calendar (with
marked religious feasts) at the back of the church. We thank
Ridley Funeral Home who funded the religious calendars.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( December 24-31)
SUNDAY, DECEMBER 24 FOURTH SUNDAY OF ADVENT

9:30 am † Piotr Faron - Żona z rodziną
11:00 am † Filomena & Mario Neves - Family
12:30 pm † Antoni Flanek (r.) -Rodzina
SUNDAY, DECEMBER 24 Christmas Eve / Wigilia Bożego Narodzenia

7:00 pm (E) † Bridget & Fred Carroll & Randy Hopkin
9:30 pm (P) † Ryszard Brun - Córka z rodziną
12:00 Midnight (P) † Jakub Więcek (r.) - Żona z rodziną
MONDAY, DECEMBER 25, THE NATIVITY OF THE LORD
9:30 am † Stanisław Hyrczyk - Córka Marysia
11:00 am (E) † Maria Sobolewska - Family
12:30 pm (P) W intencji Domowego Kościoła
TUESDAY, DECEMBER 26, St. Stephen / Św. Szczepana

9:30 am (P) W intencji Rodziny Bil - Helena Małek
11:00 am (E) Intention of Parishioners living & deceased
12:30 pm (P) † Otylia i Henryk Bartosiewicz - Córka

WEDNESDAY, DECEMBER 27 S t. John Apostle & Evangelist

8:00 am For God’s blessing for Mary Jo Ali - Mother in law
7:00 pm O Boże błog. dla Augusta (2ur.) - Alicja

THURSDAY, DECEMBER 28 The Holy Innocents

8:00 am For happy delivery
7:00 pm † Mieczysław i Władysława Lindner, Henryk Dudzik
- Rodzina

FRIDAY, DECEMBER 29

8:00 am † Nilda Sun - Friend
7:00 pm † Józef Wojtarowicz - Córka z rodziną

SATURDAY, DECEMBER 30

9:00 am † Zofia Wesierska

5:00 pm † Emerita Rafol - Daughter
SUNDAY, DECEMBER 31 HOLY FAMILY
8:00 am Intention of Parishioners living & deceased
9:30 am † Jerzy, Tomasz, Agatka Gardynik - Rodzina
11:00 am † Heinz Klinnert - Wife & daughter
12:30 pm † Dziękczynna dla Heleny Małek z rodziną
7:00 pm W intencji Dzieci i Rodziców z Róży Marii Goretti
CHRISTMAS COLLECTION

Christmas is the time of giving and sharing. Let us not forget about
your own parish on Christmas. The Christmas offering will entirely
be going for the needs of our parish. Special envelopes are
provided in your sets and will also be available at the back of the
church. Your generosity is greatly appreciated.
MASSES FOR NEW YEAR’S
SOLEMNITY OF MARY THE HOLY MOTHER OF GOD

Monday, January 1, 2018
11:00 am (English),
9:30 am & 12:30 pm (Polish)

24 Grudnia, 2017; Czwarta Niedziela Adwentu / Wigilia Bożego Narodzenia
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
2 Samuel(7.1-5)L.do Rzymian(16.25-27)Łukasz(1.26-38)

Pan Bóg przez usta proroka Natana zapowiada potomka
Dawidowego, który będzie królem na wieki. Jest Nim Jezus
Chrystus, którego narodzenie anioł Gabriel zwiastuje Maryi.
Ewangelia dnia dzisiejszego uczy nas posłuszeństwa i pokory,
dając za wzór posłuszeństwo i pokorę, jaką Matka Zbawiciela
okazuje w rozmowie z Aniołem informującym Ją o Jej zadaniu
w Zbawieniu Świata:„niech mi się stanie według słowa Twego”.
.SPOD PIÓRA PROBOSZCZA
"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne". J 3:16
Święta Bożego Narodzenia to wspaniały
okres przeżywania narodzin naszego Zbawiciela Jezusa
Chrystusa. To w Jezusie i przez Niego jesteśmy kochani,
nigdy samotni i uzdolnieni do miłości. Niech te Święta
będą wypełnione Jego pokojem, radością i obfitą łaską.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
ks. Dariusz Lewandowski CSMA
PRZY WIGILIJNYM STOLE
Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty;
Że, jak mówi wam wszystkim dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszym domu zasiędzie.
Sercem go przyjąć gorącym, na ścieżaj otworzyć wrota —
Oto, co czynić wam każe MIŁOŚĆ, największa cnota.
A twórczych pozbawi cię ogni,
Sromotnie zamknąwszy swe wnętrze,
Kto z bratem żyje w niezgodzie, depcąc orędzie najświętsze.
Wzajemnie przebaczyć winy, koniec położyć rozterce,
A z walki wyjdzie zwycięsko walczące narodu serce.
{ Jan Kasprowicz }

KALENDARZE NA ROK 2018

Z tyłu kościoła są dostępne darmowe kalendarze na rok 2018
(w j. polskim i angielskim) ufundowane przez dom pogrzebowy
Ridley. Są w nich zaznaczone święta religijne.
MSZE ŚW. W NOWY ROK , 1 STYCZNIA 2018
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

Godz. 9:30 & 12:30 (w j. polskim);
Godz. 11:00 (w j. ang.)

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura.
SKŁADKA ŚWIĄTECZNA - NA POTRZEBY NASZEJ PARAFII

Z racji Świąt obdarowujemy się prezentami - nie zapomnijmy
o swojej parafii. Składkę świąteczną przeznaczamy na potrzeby
naszej parafii. Kopertki świąteczne „Christmas offering” są w
zestawach kopert a także przy wejściu do kościoła.
ZAPISY DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Nie jest jeszcze za późno aby zapisać się na zajęcia
przygotowujące do Bierzmowania. Wypełnione formularze
rejestracyjne (które znajdują się z tyłu kościoła) prosimy składać
w biurze parafialnym. Do formularza należy dołączyć metrykę
Chrztu ( jeżeli kandydat nie był chrzczony w naszej parafii) oraz
$50 (na pokrycie kosztów). Zajęcia przygotowawcze rozpoczną
się w styczniu 2018 roku. Bierzmowanie odbędzie się w naszej
parafii 10 lutego 2018 roku.
ZESTAWY KOPERT NA ROK 2018

Są już do odebrania zestawy kopert na rok 2018. Osoby, które
już używają koperty otrzymały ten sam zestaw. Koperty
ułożone są w kolejności liczbowej. Parafianie, którzy otrzymali
nowe zestawy moga znależć swój numer w załączonym
skoroszycie, wydrukowanym w porządku alfabetycznym.
Parafian, którzy chcieliby rozpocząć składanie ofiar na
niedzielną składkę w kopertach - prosimy o kontakt z biurem
parafialnym lub wypełnienie formy (przy wejściu do kościoła).
Osoby korzystające z kopert prosimy aby w styczniu na
pierwszej kopertce "ofiara początkowa" – wpisały swoje imię,
nazwisko i adres w celu sprawdzenia czy numer kopertki się
zgadza z osobą/rodziną oraz czy mamy aktualny adres.
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W PARAFII KOLBEGO

Kurs przedmałżenski w j. Angielskim odbędzie się w parafii św.
Maksymiliana Kolbe w Mississauga od 29 stycznia do 12 marca
2018. (7 spotkań w poniedziałki w godz. 20:00-22:00). Koszt.
$100. Informacje i zapisy biuro parafialne 905-848-2420.
REKLAMY W BIULETYNIE PARAFIALNYM

Od Nowego Roku kalendarzowego firma która drukuje biuletyn
parafialny „Liturgical Publications” będzie kontaktować się z
firmami, które się ogłaszają w naszym biuletynie. Dziękujemy
biznesom za sponsorowanie! Reklamy pokrywaja koszt
drukowania naszych biuletynów. Firmy zainteresowane
ogłoszeniem się prosimy o bezpośredni kontakt z wydawcą:
Liturgical Publications pod numerem (905) 624-4422.

