November 25, 2018; Jesus Christ the King of the Universe
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Daniel(7.13-14) Revelation (1.5-8) John (18.33-37)

On this final Sunday of the liturgical year, we hear poetic
imagery written by people waiting for God’s final coming
into history & powerful reign. Jesus did not claim a glorious
title for himself, but his actions demonstrated & unleashed
the reign of God for all time. Though he was as a man of
self-giving, far different from what was expected, he was
given the title of “King.” We are to honor Him above all.
JESUS CHRIST, THE KING OF THE UNIVERSE

The last week of the liturgical year is devoted to
the eschatological themes: Christ the King will
restore all creation & restore His kingdom to the
Father. The risen people of God will rejoice in a
new heaven and a new earth. Today we are
celebrating the end of the church year, therefore the Church
places before us Christ as the King. The king whose crown
and throne nobody envies, the King who died for us and the
foundation of His kingdom was not power and strength but
love. We are all on the way to Christ‘s kingdom. Next week
we will start new liturgical season and new liturgical year.
Advent is about living in hope and in expectation of Christ’s
coming. How are we going to spend this Season of Advent?
What changes are we going to make in our personal life?
Advent is a perfect time to think about all this. Also, today our
prayers go to our sister parish: Christ the King.
FR JAN BURCZYK - 40 ANNIVERSARY OF THE PRIESTHOOD

This past September, in Melrose we were celebrating
Fr. Jan Burczyk 50th anniversary of religious vows. Next
week, on December 2, Fr. Jan will be celebrating 40th anniversary of his priesthood. We will be celebrating this joyous
occasion with a Mass at 12:30pm and we also invite
everyone to our parish hall for coffee and special cake after
Masses at 9:30am , 11:00am, 12:30am
ST.VINCENT de PAUL CHRISTMAS COLLECTION

On December 1/2 & 8/9 St Vincent de Paul will have the Toy
and Mitten Drive. Please bring to church on those weekends:
for children aged 0-12: a new unwrapped toy, mittens & hat;
for children aged 12+: a gift card, gloves & hat. Without your
help we would not be able to continue helping neighbors in
need. On December 1/2 St. Vincent de Paul Society annual
Christmas collection will take place. The SVDP volunteers
who help the poor are truly grateful for your support!
PRE-AUTHORIZED GIVING TO OUR PARISH

Our Parish is making it available for our parishioners to enroll
into pre-authorized giving. Your offering will be withdrawn
from your account each month & deposited directly to parish
account. How to enroll: decide the amount of your donation
to the parish to be withdrawn from your account each month.
Fill out a special form and attach a “VOID” cheque. Forms
can be found at the back of the church. Put the filled form &
void cheque in an envelope & place in the collection basket
or drop it off at the office. Receipts will be issued annually.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( Nov26 - Dec 2)
MONDAY, NOVEMBER 26

7:00 pm † Aleksandra Sudol - Rodzina

O Boże błog. dla Janiny, Aleksandra, Alexandry i Patryka Trela

TUESDAY, NOVEMBER 27

8:00 am † Wayne Currie - Mike & family
7:00 pm † Aleksander Biegajło i zmarli z rodz.– Córka z rodziną

WEDNESDAY, NOVEMBER 28

8:00 am † Tadeusz Rumian (21ann) - Son Krzysztof
7:00 pm † Emilia i Stanisław Skarżyński - Jan z rodziną

THURSDAY, NOVEMBER 29

8:00 am † Anna Maria Stivaletti - Lina Stivaletti
7:00 pm † Monika i Adam Pilewicz - Syn z rodziną

FRIDAY, NOVEMBER 30, St. Andrew / Św. Andrzeja
8:00 am † Brenda Carron - Mother & sister Nonie
7:00 pm † Kazimierz i Janina Daniluk - Córka
SATURDAY, DECEMBER 1

9:00 am W intencji Róż Różańca św. w parafii św.Teresy

5:00 pm Intention of Concepcion Rafol - Sister
SUNDAY, DECEMBER 2, FIRST SUNDAY OF ADVENT
8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Bolesław Knaszak - Córka z rodziną
† Barbara & John Sitarski, Jenny Chrniak & Helen Wisz
Dziękczynna za 40 l. kapłaństwa Ks. Jana Burczyka
† Wanda Majerska - Syn z rodziną

ALL DAY CONFESSIONS - FRIDAY, DECEMBER 21

During the week of December 17 - 21 all the churches in the
Archdiocese of Toronto, will have „All Day Confessions”. Our
parish is organizing All day Confessions on Friday, December 21
during following hours: 9:00 - 11:00am and 6:00 - 9:00pm.
This is a great opportunity to prepare ourselves for Christmas.
ENVELOPES SETS FOR 2019

We are preparing new envelopes sets for 2019.If You already are
using envelopes - You will get the same number. If You would like
to start using envelopes, please fill out a form that can be found
at the back of the church & drop it in the provided box; we will prepare a set for You for 2019. Also, if You would like to stop using
envelopes for offering - call our office. We also encourage parishioners to update their address, it they have moved in the past year.
Canada Revenue agency requires current address on tax receipt.
SHEPHERDS’ TRUST COLLECTION - THANK YOU !

Last weekend we have collected $2790.00 for Shepherds’ Trust.
God bless You for your generosity for this worthy cause!
SUNDAY OFFERTORY: November 17/18, 2018
Sunday Collection : $ 4,037.00
Shepherds’ Trust : $ 2790.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

25 Listopada, 2018; Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks. Daniela (7.13-14) Ap.św. Jana(1.5-8) Jan(18.33-37)

Chrystus przyszedł dać świadectwo prawdzie, świadectwo o
prawdziwym życiu: nie tylko o jego zasadach, ale o tym, że
ono wogóle istnieje i że można je osiągnąć. Ale osiągnąć tylko
w jeden sposób: przez przyjęcie zwierzchnictwa Króla Prawdy,
Jezusa. Przyjąć zwierzchnictwo Chrystusa Króla, uczynić Go
królem naszego życia, oznacza przyjąć prawdę, czyli słuchać
prawdy, którą On objawia swoimi słowami i czynami.
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Przeżywamy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać
przede wszystkim o tym, że dla człowieka
wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga
za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego
człowieka. Królestwo Jezusa to królestwo sprawiedliwości,
miłości i pokoju. Warto abyśmy o tym pamiętali w naszym życiu.
Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą Roku
Liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent - czas
przygotowania na Święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni
tydzień Roku Liturgicznego pobudzi nas do refleksji nad naszym
podejściem do wiary w codziennym życiu. Pamiętajmy w dniu
dzisiejszym w naszych modlitwach Parafię Chrystusa Króla.
która obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia!
40-LECIE ŚWIĘCEN KAPŁAŃSKICH KS. JANA BURCZYKA

We wrześniu, w Melrose świętowalismy 50-lecie ślubów
zakonnych Ks. Jana Burczyka. W następną niedziele, 2 grudnia
Ks. Jan będzie obchodził 40-lecie kapłaństwa. Z tej okazji
uroczysta Msza św. dziękczynna będzie celebrowana o 12:30.
Po Mszach św. o 9:30, 11:00 oraz 12:30 zapraszamy do sali
parafialnej aby wspólnie świętować jubileusz Ks. Jana.
ST.VINCENT de PAUL - ŚWIĄTECZNY DAR SERCA

W weekend 1/2 oraz 8/9 grudnia będzie w naszym kościele
zbiórka nowych zabawek, czapek i rękawiczek, które SVDP
przydzieli na Święta potrzebującym rodzinom z okolicy.
W weekend, 1/2 grudnia będzie również zebrana składka na
Stowarzyszenie Św. Wincentego a Paulo, która przeznaczona
będzie w całości na na pomoc ubogim dzieciom i ich rodzinom,
zwłaszcza w nadchodzącym okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Prosimy o hojność na ten piękny cel.
MIKOŁAJKI W PARAFII ŚW TERESY - NIEDZIELA 2 GRUDNIA

Harcerze organizują „Mikołajki”, na których dzieci będą mogły
spotkać św. Mikołaja, zrobić z nim zdjęcie oraz otrzymać
prezent. Bilety (w cenie $10) są do zakupienia po Mszach
Świętych oraz w biurze parafialnym. Spotkanie z Mikołajem
odbędzie się w niedzielę, 2 grudnia po Mszy o godz.12:30.
BIERZMOWANIE - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Do Sakramentu Bierzmowania przystepują uczniowie z klasy 7
oraz 8. Zapraszamy rodziców i kandydatów na spotkanie
informacyjne w poniedziałek 3 grudnia o godz. 20:00.
Planowana data Bierzmowania w naszej parafii: 2 Marca, 2019.

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.
ZESTAWY KOPERT NA ROK 2019

Rozpoczęliśmy przygotowanie zestawów kopert na rok 2019
Parafianie, którzy je już używają otrzymają ten sam numer
zestawu. Parafianie, którzy chcieliby rozpocząć składanie
swoich ofiar na niedzielną składkę w kopertach - są proszeni
o wypełnienie formy, która znajduje się z tyłu kościoła, a od
Nowego Roku przydzielimy im zestaw. Prosimy równiez
parafian o informowanie biura w przypadku zmiany adresu.
Jest to szczególnie ważne w przypadku wydawania
zaświadczen podatkowych. Jest to wymóg CRA.
REKOLEKCJE ADWENTOWE W NASZEJ PARAFII

W Parafii św. Teresy Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się
w niedzielę 16 grudnia na wszystkich Mszach świętych i trwać
będą do środy, 19 grudnia. Od poniedziałku do środy włącznie
rekolekcje będą o 10:00rano i o 7:00 wieczorem a poprowadzi
je ks.Paweł Koc z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Podczas rekolekcji będzie okazja do spowiedzi.
CAŁODNIOWA SPOWIEDŹ– PIĄTEK, 21 GRUDNIA

W tygodniu 17-21 grudnia w całej Archidiecezji Torontońskiej
organizowana jest całodniowa spowiedź. Zapraszamy
wszystkich parafian do skorzystania z Sakramentu Pojednania
w tym przedświątecznym czasie. W tym roku organizujemy
Dzień Spowiedzi w piątek 21 grudnia. Spowiedź odbędzie się
w godzinach 9:00-11:00 oraz 18:00-21:00
FUNDUSZ „SHEPHERDS’ TRUST” - PODZIĘKOWANIE

W ubiegłym tygodniu mieliśmy w naszej parafii drugą składke
na fundusz Shepherd’s Trust Zebralismy na ten cel 2790.00.
Za waszą ofiarność składamy serdeczne „Bóg zapłać” !
KALENDARZE KATOLICKIE NA ROK 2019

Są jeszcze z tyłu koscioła kalendarze katolickie ufundowane
przez Ridley Funeral Home. Dziękujemy im za ten piękny dar.
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

W tym tygodniu po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 do sali
parafialnej na kawę i pączki zaprasza Gazeta Polska.
“PRE-AUTHORIZED GIVING” DLA NASZEJ PARAFII

Obecnie można w naszej parafii składać swoje ofiary na
niedzielną składkę za pomocą bezpośrednich przelewów
pieniężnych ze swojego konta na konto parafii. Taki przelew
jest bardzo wygodny bo odbywa się on raz w miesiącu na sumę
określoną przez parafianina, pokrywając w ten sposób
4 niedzielne składki oraz dodatkową miesięczną składke
na utrzymanie naszego kościoła (“Building Maintenance”).
Osoby zainteresowane tą formą donacji dla naszej parafii
prosimy o zapoznanie się z formą, która wyjaśnia wszystko
w szczegółach - można ją znaleźć z tyłu kościoła. Zaświadczenia podatkowe za te donacje będą wydawane raz do roku.

