NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP - UROCZYSTOŚĆ, 8 grudzień, 2019.

Second Sunday of Advent, December 8th, 2019.

Refren Psalmu: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Psalm Refrain: In his days may righteousness flourish, and peace abound forever.

Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny
8 grudnia

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia
1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał
tak: Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że
nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju
wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną
i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.


8 grudnia o godz. 11. Po Mszy Świętej oficjalne przywitanie Księdza Proboszcza Kazimierza Brzozowskiego po powrocie z półrocznego urlopu w Sali Parafialnej. Tam również
przybędzie do dzieci Święty Mikołaj,
(ciągniony przez Reniferki i Renifery z Żywego
Różańca).

Poniedziałek i wtorek 9-10 grudnia wieczorem: godz. 6 okazja do spowiedzi, godz. 7
Msza św. z nauką, wystawienie Najświętszego
Sakramentu, okazja do spowiedzi do godziny
10 wieczorem.

Środa 11 grudnia wieczorem: godz. 7 Msza
św. z nauką i błogosławieństwem rekolekcyjnym. Bezpośrednio po Mszy Świętej projekcja
filmu „Lekarz Dusz” - o niezwykłej posłudze
polskiego biskupa w największej diecezji na
świecie – historia współczesna. Możliwość nabycia filmu na DVD pod choinkę dla siebie i
najbliższych. Takich księży nie pokazują w telewizji, okazja by coś niecoś o tym pokazać niedowiarkom.

Rekolekcje poprowadzi Duch Święty, a minimalny czas potrzebny na Jego działanie wypełni Ksiądz Prałat dr Filip Krauze z Archidiecezji
Gdańskiej. Rekolekcjonista ma do nas
prośbę o pewną ofiarę duchową dla naszego owocniejszego przeżycia tego
świętego czasu: aby od niedzieli do środy 8-11 grudnia wyłączyć w domach telewizory, gry komputerowe i rozrywkę w
internecie. To zobowiązanie podjęli również
nasi kapłani, włącznie z Księdzem Izajaszem.
Dajmy dojść do głosu Duchowi Świętemu. Dajmy coś z siebie, nie tylko przychodząc na nauki.
Owoce na pewno się pojawią. Prosimy także o
modlitwę o owocne przeżycie rekolekcji dla naszej
Parafii.

wyraża Ks proboszczowi współpracownikom i całej wspólnocie serdeczne podrzękowanie za pół roku wspólnej wędrówki do
Pana. Ostatnią Mszę Świętą odprawi on 18 grudnia
o godzinej 7 wieczorem, przed wylotem do Polski
nazajutrz.

* The above the message is about the retreat
given between December 8th to 11th which
will be given in its entirety in the Polish language.

Prosimy o dowolne datki na choinki i świąteczne dekoracje. Kopertki znajdują się w tyle kościoła.



REKOLEKCJE ADWENTOWE Dzisiaj, w II
Niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje parafialne. Dzisiaj również obchodzimy Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia.

W środę 11 grudnia przypada również Adwentowy Dzień Spowiedzi. Dodatkowe godziny spowiedzi to 10 - 12 rano oraz 5:30 – 6:45
wieczorem

Tematem Rekolekcji będzie FORMACJA SUMIENIA. Odkryjemy, jak wiele jeszcze możemy uzyskać nowych łask z częstej Spowiedzi i prawidłowo przyjmowanej Komunii
Świętej. Porządek Rekolekcji:

Advent Confession Day is also on Wednesday, December 11. Additional confession
hours are 10-12 am and 5:30 pm - 6:45 pm




Msza Święta z nauką ogólną w niedzielę

W związku z zakończeniem posługi administratora
naszej parafii z niem 1 grudnia 2019 r. Ks. Filip


Udało się! Nie da się policzyć, w jaki sposób Wy,
parafianie Archidiecezji Toronto, czynicie Wasze
wspólnoty bardziej troskliwymi i miłosiernymi. Ale
jest coś, co warto podkreślić: 13 milionów dolarów.
Taką kwotę zebrały tysiące ludzi w ponad 200 parafiach podczas kampanii parafialnej ShareLife
2019. Duch Święty zainspirował Was, by wesprzeć
potrzebujących i odpowiedzieliście szczodrze. Żyjecie Ewangelią i w imieniu agencji ShareLife oraz
tych, którym one służą, dziękujemy Wam z głębi
serca .
We did it together! It’s impossible to quantify
how you, the parishioners of the Archdiocese of Toronto, are making your communities more caring
and compassionate. But there is a number worth
celebrating: $13 million. That is how much was raised by thousands of people in over 200 parishes
through the 2019 ShareLife Parish Campaign. The
Holy Spirit inspired you to reach out to those in need, and you responded generously. You have lived
the Gospel and, on behalf of ShareLife agencies and
those they serve, we can never thank you enough.

Opłatki wigilijne są do nabycia i znajdują się
przed głównym ołtarzem.
Christmas Eve wafers are available for purchase
and are located in front of the main altar.


We ask for donations to go towards Christmas
trees and decorations for the church. Envelopes are
located at the back of the church for pick up.

Your gift to God and our Parish
Sunday Collection November 24:

$1,265.00

Sunday Collection December 1:

$1,200.00

Building Fund Collection:

$1,175.00

Heartfelt thank you for your generous support of
the Church. God bless! Bóg zapłać!

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc grudzień:

„Za śp. osoby konsekrowane posługujące w
naszej Parafii ”
Niedziela 8 grudnia 2019 / Sunday, December 8th, 2019
09:00 AM

For the repose of the soul of Florindo Deli - from wife
Vincenza
11:00 AM

Za śp. Wandę i Stanisława Sajda - od syna z rodziną

Za śp. Tadeusza Marczaka i jego wnuka Piotra

Dziękczynno-błagalna z okazji 6. urodzin Adasia z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla jego rodziców i siostry - od
Urszuli

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Bober - od
córki

Za śp. Weronikę Legienis w rocz. śm.—od syna Andrzeja
i żony Danuty
Poniedziałek 9 grudnia 2019/ Monday, December 9th, 2019
07:00 PM

Za śp. Annę i Adolfa Antoszczyszyn—od syna

Za Parafian
Wtorek 10 grudnia 2019/ Tuesday, 10th December 2019

O szczęśliwe rozwiązanie sprawy sądowej dla obu stron
Środa 11 grudnia 2019 / Wednesday, December 11th, 2019
07:00 PM

Za śp. Janinę i Zbigniewa Horl

Za śp. koleżankę Agnieszkę z Calgary—od Agnieszki
Piątek 13 grudnia 2019 / Friday, December 13th, 2019
07:00 PM
WOLNA/OPEN
Sobota 14 grudnia 2019 / Saturday, December 14th, 2019
09:00 AM RORATE MASS IN LATIN
WOLNA/OPEN
Niedziela 15 grudnia 2019 / Sunday, December 15th, 2019
09:00 AM
WOLNA/OPEN
11:00 AM

Za śp. Nixona Kowalskiego w pierwszą rocz. śm.— od
rodziny

O zdrowie i błog. Boże dla dzieci i wnuków — od mamy

Za śp. Stanisława Romanowskiego—od rodziny Żuk

Za śp. Eugenię Januszko, Katarzynę Nowakowską, oraz
Annę i Gabriela Kostelnik—od Krystyny Szymon

Za śp. Agnieszkę w miesiąc po śmierci—od rodziny Rainer

