UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA , 24 listopad, 2019.

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe, November 24th, 2019.

Refren Psalmu: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Psalm Refrain: Let us go rejoicing to the house of the Lord.

11 będzie można usłyszeć w sali parafialnej nagrania z
płyty “Christus Vincit” - utwory autorstwa Macieja
Wróblewskiego, m.in. “Chwalcie Pana” oraz “Psalm 63”
w wykonaniu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Płyta powstała z okazji koronacji
figury Chrystusa Króla w Świebodzinie
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa
Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które
wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie
tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on
sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę
czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż
Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie
tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z
całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz
także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami
swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako
Króla serc dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i
dla łagodności, i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego
stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus
Chrystus. Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę
króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi,
albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc
także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.
Christ has long been called King, in the figurative
sense of the word, because he surpasses all creatures. So
we say that Christ reigns in people's minds, not so much
for the depth of mind and the extent of His knowledge,
but for the fact that he is the Truth and that people
should draw the Truth from him and obediently accept
it. We also say that Christ reigns in the human will because in him not only does the human will apply completely but with full obedience to the holy divine will.
We recognize Christ as the King of Hearts for His
"superior teaching of love" and for the gentleness and
grace that attracts souls. For no human has ever been
and will be loved by all nations like Jesus Christ. As
Christ as Man he received from the Father "power and
honor and kingdom,” therefore Christ as the Word of
God is consubstantial with the Father. He has everything in common with the Father, and thus also has a
supreme and unlimited power over all of creation. Thus,
he is Christ the King.

W przyszłą niedzielę 1 grudnia, wraz z nowym
rokiem
liturgicznym
rozpoczyna
się
Adwent. Dzisiejsza niedziela, ostatnia w bieżącym
roku liturgicznym, stanowi Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata. Z tej okazji po Mszy św. o godz.

Next Sunday, December 1, Advent begins with
the new liturgical year. Today's Sunday, the last of
this liturgical year, is the Solemnity of Christ the
King of the Universe. On this occasion, after Mass at.
11 AM, we will be able to enjoy recordings from the album "Christus Vincit." These are works by Maciej
Wróblewski, incl. "Praise the Lord" and "Psalm 63" performed by seminarians of the Major Seminary in
Paradyż. The album was created on the occasion of the
coronation of the figure of Christ the King in Świebodzin.

“Zaduszki Wołyńskie” to poruszające spotkanie z
naocznym świadkiem martyrologii Polaków na dawnych
kresach Rzeczpospolitej. W sobotę 30 listopada w
godzinach 3-6 po południu wysłuchamy wspomnień
91-letniej Genowefy Brzozowskiej-Pietrzyk. Będzie
to równocześnie okazja, by jej pamięć udokumentować w
zapisie audio-video. Sala parafialna zamieni się na chwilę
w studio filmowe, a zarazem w salę wystawienniczą, bo
wiem z tej okazji Klub Gazety Polskiej w Toronto i
GTA zaprasza na wystawę “Wołają z grobów
których nie ma. Wołyń 1943”. Wystawa będzie
dostępna również w niedzielę 1 grudnia w godzinach
10AM do 3PM. Podczas spotkania będzie się można posilić smacznymi plackami ziemniaczanymi. Jeśli ktoś
zna i chciałby przygotować i zaprezentować coś z innych
kresowych przysmaków prosimy o wcześniejszy kontakt z
Szefową Sali Parafialnej - Panią Ulą. O godzinie 7
wieczorem zostanie odprawiona Msza Święta za
wszystkich Polaków poległych na Wschodzie.
Będzie to jednocześnie zakończenie cyklu naszych Mszy
Św. i modlitw zaduszkowych w miesiącu listopadzie.
“The Wake for Volhynia" will be an exciting meeting
with an eyewitness who was there during the martyrdom
of the Polish people on the former frontier of the PolishLithuanian Commonwealth. On Saturday, November
30th, from 3-6 pm, we will listen to the memories of
91-year-old Genowefa Brzozowska-Pietrzyk. It will
be an opportunity to document her memory in audiovideo recording. The parish hall will temporarily turn
into a film studio and an exhibition hall, because on this
occasion the Gazeta Polska Club from Toronto and
the GTA invites you to the exhibition "They are
calling from graves that are not there. Volhynia
1943". The exhibition will also be available on Sunday,
December 1st from 10am-3pm. We will also be offering
savory potato pancakes to eat. If anyone would like to
prepare some Eastern Polish dishes to eat and share,
please contact Ula, the Parish Hall Manager, in advance.
At 7 pm, a Mass will be celebrated for all Poles
who died in the East. This will also be the end of our
Memorial Masses and Holy Souls prayers for the month
of November.

Święty Mikołaj przybędzie do naszej Parafii już
za dwa tygodnie, w niedzielę 8 grudnia po Mszy św. o
godzinie 11. Wydarzenie to organizowane przez nasz
Żywy Różaniec będzie jednocześnie okazją do
przywitania
Księdza
Proboszcza
Kazimierza
Brzozowskiego, powracającego z półrocznej edukacji w
Polsce.
Santa Claus will be arriving to our parish in two
weeks, on Sunday, December 8, after Mass. at 11. The
event will be organized by our Living Rosary Group.
This will also be an opportunity to welcome back Pastor
Kazimierz Brzozowski who is returning from a sixmonth study in Poland.

Eucharistic Miracles of the World Exhibit Friday, December 6 to Friday, December 13 - 5 p.m.
to 9 p.m. Our Lady of the Assumption Parish
2565 Bathurst St., Toronto Please join us as we host
the Vatican approved Eucharistic Miracles of the World
Exhibit. The exhibit, which was designed and created by
Venerable Carlo Acutis, features panels that each tell
the story of a Eucharistic miracle and allow you to
“virtually visit” the places where those miracles took
place.
PHONE:
416-787-4547
WEB:
https://
olassumptionto.archtoronto.org/ POSTER: http://
bit.ly/EucharisticMiraclesoftheWorld

Save the Date! Christmas Craft & Bake Sale:
Sunday, December 1, 9:00-3:00
Mary, Mother of God School warmly invites you to join
our Christmas Sale at St. Vincent de Paul Church
Hall, 263 Roncesvalles Ave. Come and savour lots
of yummy baked goods, our lunch bar of delicious sandwiches and soup, sweets, and shop for one-of-a-kind
Christmas gifts!
Mary, Mother of God School
1515A Queen Street West
Toronto ON M6R 1A5
Telephone: 416-531-7897
Fax: 416-531-1026
www.marymotherofgodschool.org

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc listopad:
„Za

śp. zmarłych członków Rodziny Żywego
Różańca

Niedziela 24 listopada 2019 / Sunday, November 24th, 2019
09:00 AM


For souls of all the deceased from Borkowski and Kasprowicz families— from their children with families

11:00 AM


Dziękczynno-błagalna o zdrowie dla Barbary Chrzanowskiej



Za śp. Tadeusza Dąbrowskiego - od córki z rodziną



Za śp. rodziców Stanisławę i Stanisława Frydrych



Za zmarłych z rodziny Tyzler i Łabuzińskich

Środa 27 listopada 2019 / Wednesday, November 27th, 2019
07:00 PM


O zbawienie duszy śp. Stanisławy Kwiatkowskiej



Za śp. Krzysztofa o niebo



Za śp. Reginę Kaczmarczyk w 2 tygodnie po pogrzebie od Danuty i Andrzeja



W intencji żony i córki o nawrócenie

Piątek 29 listopada 2019 / Friday, November 29th, 2019
07:00 PM


Za wszystkich wiernych zmarłych

Sobota 30 listopada 2019 / Saturday, November 30th, 2019
09:00 AM LATIN


W intencji Piotra o uzdrowienie fizyczne i duchowe

07:00 PM


Za Rodaków poległych na Wschodzie - zakończenie Zaduszek

Niedziela 1 grudnia 2019 / Sunday, December 1st, 2019
09:00 AM

Your gift to God and our Parish

Sunday Collection November 10: $1,535.00
Shepherds Trust Collection November 17: $850.00
Sunday Collection November 17: $1,520.00
Heartfelt thank you for your generous support of the
Church. God bless! Bóg zapłać!
Employment Opportunities:

Custodian, Immaculate Heart of Mary Parish, Toronto Closing date: Saturday, November 30,
2019 .

Parish Youth Minister, St. Patrick's Parish, Schoberg Closing date: Sunday, December 1, 2019 .



For repose of the soul of Maria Phuc - from Dang Family



In thanksgiving for Anthony’s Birthday asking for God’s
blessing— from the Family

11:00 AM


Za śp. Jana Iskra - od córki z rodziną



Za śp. Rodziców Bałdyga i Kolimaga - od rodziny Bałdyga



Za śp. Jana i Janinę Kordas



Za śp. Antoniego Gromek w 7. rocznicę śmierci



O pojednanie, zgodę i ochronę od złego w rodzinie Kazimierza

