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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA
KRÓLA
Dn 7,13-14
Ap 1,5-8
J 18,33b-37
Refren Psalmu: Pan Bóg króluje, pełen
majestatu.
WSTĘP DO LITURGII
Przeżywamy
ostatni
tydzień
roku
kościelnego, który w swych treściach
nawiązuje do czasów eschatologicznych i
mówi nam o powrocie Jezusa Chrystusa na
ziemię. Powrót ten nastąpi w chwili, w której
się nie spodziewamy.
Pragniemy dzisiaj Jezusowi Chrystusowi,
Królowi i Panu Wszechświata na tej
Eucharystii oddać należną chwałę i cześć.
Ofiarujmy na ołtarzu nasze troski, kłopoty i
zmagania dnia codziennego, wierząc, że
tylko Pan nieba i ziemi, może nasz krzyż
przemienić w słodkie jarzmo.
LITURGIA SŁOWA
Liturgia Słowa przypomina nam prawdę, że
przemijalność jest istotną cechą człowieka
oraz świata, na którym żyjemy. Słowo Boże
ukazuje nam fakt, że Królestwo Chrystusa
nie jest z tego świata, ale ono pochodzi od
Stwórcy.
Królestwo niebieskie tutaj na ziemi,
rozsiewa się dzięki słuchaniu Słowa Bożego
i świadczeniu o nim wobec braci.
HUMOUR
A family attended a relative’s wedding. The
next day, their 4 year old daughter was
playing with her dolls, when they overheard
her say, “Do you take this woman to be
your awfully lovely wife?”
PRAYER FOR OUR SICK
Please remember in your prayers those
who are sick and in need of our support,
especially Stanisław Adamczyk, Fernand
Bourque, Edna Meleskie, Robert Shukis,
Dianna Bartlett, Laurette Collins and
Ron Bartlett (recovering from surgery).
MASSES IN JANUARY to mid-FEBRUARY

If you would like to request a Mass during
this time period when Fr. Mirek is in
Cameroon, please let him know as soon as
possible so he can prepare for it to be done
in the schedule.

TREE OF WARMTH
Please remember our Tree of Warmth and
drop off warm and woolly items (hats,
gloves, mittens, socks, scarves) to be
donated to people in our Community.
REKOLEKCJE - RETREAT IN POLISH
W dniach 28-30 listopada o 18:00
odbywać się będą rekolekcje. Głosił je
będzie o. Witalij Podolyan OMI z Ukrainy.
Kościół będzie otwierany 40 minut przed
Mszą. Pół godziny przed każdą Mszą okazja do spowiedzi. Ofiary na pomoc
oblatom na Ukrainie można będzie składać
do koszyczka przed ołtarzem przez cały
czas rekolekcji.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
SPECIAL REQUESTS
- Please remember to write the amount of
your donation on your envelope. This
greatly helps us keep accurate records and
save a bit of time.
- If you have written information for Fr.
Mirek, Mass requests, or other items that
you cannot give to him personally, please
pin them on the Information Board in the
sacristy, and not leave them on the desk.
BEREAVEMENT CANDLELIGHT SERVICE

The Annual Service for those who have
died during the past year will be held on
Saturday, Dec. 1 at 1:00 PM at J.J.
Patterson’s. See poster in foyer for more
details.
CHRISTMAS DECORATIONS
We kindly ask now for only white
Christmas decorations. A big Thank You
to those who have already brought some in!
SUNDAY MISSALS
The missals for the new liturgical year are
now available. Lectors and Musicians can
pick up their copy in the sacristy. If anyone
would like to purchase one, they are still
only $5.00 – as it was in the beginning!
You can deposit your old missal in the cart,
and pick up your new one on the table in
the back of the church where they are kept.
Sunday collection ……
$1,688.00
Deo Gratias…..
$500.00
Roof Fund….
$100.50
Thank you for your generous support!
Wielkie Bóg zapłać za ofiarność!

