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PIERWSZA
NIEDZIELA ADWENTU

DZISIAJ ROZPOCZYNA SIĘ ADWENT
W okresie adwentu kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze
fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z
najważniejszych świąt katolickich, czas pojednania z Bogiem i ludźmi.
Msze św. roratnie w naszym kościele odbywają się w poniedziałki,
środy i piątki – do udziału zapraszamy dzieci z lampionami.
DZISIAJ – ZAPRASZAMY NA KAWĘ I CIASTO DO SALI PARAF.

„Bóg nadziei”

DZISIAJ – OTWARTY JEST KIOSK W SALI PARAFIALNEJ
są kartki świąteczne, opłatki i kalendarze i inne dewocjonalia.
Do nabycia jest również książka w języku angielskim pt. „In the
Footsteps of Polish Pioneers” w cenie $30. Dobry prezent na święta.
DZISIAJ – ZEBRANIE PAŃ RÓŻAŃCOWYCH O GODZ. 2:00 PM
Pierwsza część – Różaniec i wymiana tajemnic w kościele.
Druga część – Wybory nowego zarządu w Sali parafialnej.
DZISIAJ - KOPERTKI NA OFIARY NIEDZIELNE NA 2019
Kopertki będą wyłożone w alfabetycznym porządku w Sali parafialnej.
Korzystający z kopertek otrzymają je automatycznie. Natomiast rodziny
lub osoby, które nie korzystają z kopertek w roku bieżącym, a chciałyby z
nich korzystać w roku przyszłym, proszone są o kontakt z biurem.

Czytania: I-Jr 33,14-16
II – Tes 3,12-4,2
Ewangelia – Łk 21,25-28.34-36

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna rok
liturgiczny wraz z nim rozpoczyna się nasza
coroczna wędrówka ku Bożemu Narodzeniu.
Wychodzimy
naprzeciw
„temu,
który
przychodzi”. Słowo Boże podpowiada nam,
jaka powinna być w związku z tym nasza
postawa: „Do Ciebie, Panie, wznoszę moją
duszę”, a Jezus w Ewangelii dodaje:
Podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie. Adwent należy rozpocząć od
wzniesienia duszy; powinniśmy zapomnieć o
przeszłości i zdążać śmiało ku temu, co przed
nami, ku nowej przygodzie łaski, ponieważ po
Jezusie Chrystusie każdy rozpoczynający się
rok liturgiczne nazywa się i jest rokiem łaski.
Od razu też skoncentrujmy naszą uwagę
na dzisiejszych czytaniach biblijnych, żeby
zobaczyć, co nam podpowiedzą w sprawie tego
oczekiwania. Powinniśmy się przyjrzeć im w
porządku historycznym (według kolejności ich
powstania), który zwykle różni się od porządku
liturgicznego, (według którego, są czytane);
porządek historyczny czytań jest następujący:
pierwsze, trzecie, drugie, czyli Stary
Testament, czas Jezusa (Ewangelia) i czas
Kościoła (Paweł)..
Zakończmy nasze rozważanie modlitwą,
którą św. Paweł kończy list do Rzymian: Bóg,
dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i
pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha
Świętego byli bogaci w nadzieję (Rz 15,13)
Raniero Cantalamessa

8 GRUDNIA – NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
8 grudnia Kościół Katolicki obchodzi 164 rocznicę ogłoszenia dogmatu o
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny. Dogmat głosi, że
Maria matka Jezusa została poczęta bez grzechu pierworodnego.
W dniu 7 grudnia (piątek) Prowincja Ojców Oblatów pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny obchodzi swoje
święto patronalne. Biuro parafialne w tym dniu jest nieczynne.
16 GRUDNIA – ŚW. MIKOŁAJ DLA MINISTRANTÓW
o godzinie 3:00 pm w Sali parafialnej.
20-23 GRUDNIA – REKOLEKCJE ADWENTOWE U NAS
Głosił będzie O. Witalij Podolyan, OMI. Misjonarz z Ukrainy.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W KOŚCIELE
St, Denis przy 230 Lake Street. Zapraszamy chętnych z naszej parafii do
adoracji raz w tygodniu na jedną godzinę od 5:00 am do 9:00 pm.
Informacje w biurze parafialnym.
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE OGŁASZA
7 grudnia – Fish Fry od godz. 4:00 – 7:00 pm. Zapraszamy!
9 grudnia –Św. Mikołaj dla dzieci i wnuków członków Stowarzyszenia
od godz. 11:00 am – 2:00 pm, a o godz. 2:00 pm - Zebranie wyborcze.
LEGION PL 418 PRZY VINE ST. OGŁASZA I ZAPRASZA
16-ego grudnia o godz. 5:00pm. w Legionie odbędzie się Świąteczna
Kolacja, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy. Oprawa muzyczna
DJ Matt Coletti. Bilety w cenie $30.00 można rezerwować lub nabyć u
p. Sabiny Glowackiej ( do 7-ego grudnia).
ŚWIĄTECZNA AKCJA POMOCY BIEDNYM naszego miasta
Specjalne pojemniki znajdują się w przedsionku kościoła na artykuły
żywnościowe (suche lub w puszkach) dla biednych naszego miasta.
PODZIĘKOWANIE
Serdeczne dzięki składamy tym, którzy w ubiegłą sobotę tak ładnie
wygrabili i wywieźli liście z gruntów kościelnych mimo deszczowej
pogody, a piekarni St. Joseph dziękujemy za darmowe pączki na tę okazję.
Dziękujemy również tym, którzy wysprzątali i wystroili grotę oraz
dostarczyli tak dużo pięknych gałązek i stroików. Warto obejrzeć!
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFERINGS
Regular $2,715. Reno. $1,88.5 Votive $95.
Canadian Polish Society – donacja na kościół $500.

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS
01. XII. SOBOTA* SATURDAY
5:30 pm † Stanisława Szybka

- Zona z rodziną

02. XII. NIEDZIELA * SUNDAY 1 Niedziela Adwentu
8:30 am † Annę Siudowską
10:00 am † Irenę, Wiesława i Józefa Socha
11:30 am. For Parishioners living and deceased
03. XII. PONIEDZIAŁEK * MONDAY
6:00 pm O Boże bł. za wstaw MB dla Michała
04. XII. WTOREK * TUESDAY
9:00 am † Tadeusza Kalabis

- Rodzina
- Stan
- OMI
- Mama
- Żona z dziećmi

05. XII. ŚRODA * WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
6:30 pm † Antoniego Kubowicz
- Żona z rodziną
06. XII. CZWARTEK * THURSDAY
9:00 Iam † Eugeniusza Czekajło

- Siostra z rodziną

07. XII. PIĄTEK * FRIDAY Pierwszy Piątek Miesiąca
5:00 pm Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Spowiedź św.
6:00 pm. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
6:30 pm † Siostrę Izabelę
- Elżbieta
08. XII. SOBOTA* SATURDAY Niepokalane Poczęcie NMP
9:00 am † Weronikę i Jana Kłodnickich
- Syn Walerian z rodziną
5:30 pm Za Parafian żyjących i zmarłych
- OMI
09. XII. NIEDZIELA * SUNDAY II Niedziela Adwentu
8:30 am † Leokadię Zieliński
- Weronika Kwinecka z rodziną
10:00 am † Męża Karola Ruta i zm. z rodziny
- Maria Ruta
11:30 am. For + Kazimierz Szymanski
- Daughters and families
……………………………………………………………………………
TODAY – ROSARY SOCIETY MEETING AT 2:00 PM
The Ladies are asked to come to the church upstairs for the Rosary firstly
and after to the church hall downstairs for the meeting.
TODAY - SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2019
We encourage parishioners to use the Sunday offering envelopes when
making a donation to our parish. Income tax receipts are issued for
donations given in envelopes. Those who do not use offering envelopes and
would like to use them in 2019 are asked to contact the parish secretary.
NIAGARA FOUNDATION FOR CATHOLIC
EDUCATION Supporting Students in Need
Every day in the Niagara Region one in five students
goes to school hungry. For lunch they often eat pizza
scraps from the previous night’s supper. Several lack
daily essentials like warm clothing, shoes and personal
care items. We often associate poverty with third world
countries little realizing it exists right here at home. You
can make a positive difference in the lives of students in
need. Your donation of $12.75 will provide a hungry
student with an early morning meal and a wholesome
snack for a week. Cheques and credit cards accepted.
Donate on line and please view our video at
www.nfce.org. The Niagara Foundation for Catholic
Education is a registered charitable foundation, mailing
address 427 Rice Road, Welland, Ontario L3C 7C1.
Attention Jim Marino. Phone (905) 735-02477,
extension 210

DECEMBER 7 – PARISH OFFICE IS CLOSED
The Missionary Oblates of Mary Immaculate of Assumption Province
celebrate their patronal feast that day.
The Immaculate Conception is one of the most important Marian feasts in
the liturgical calendar of the Roman Catholic Church, and is celebrated
worldwide on December 8.
ADORATION AT ST. DENIS PARISH
7 days a week from 5:00 am to 9:00 pm. Anyone who would like to sign
up for an hour or help in facilitating, please call our parish office.
“MAGIC OF CHRISTMAS” HELPING THOSE IN NEED
Special containers from Community Care are placed in church foyer for
nonperishable food items only. Thank you for giving us the ability to
enrich the lives of those who need it most, specially at this time.
St. Julia Christmas Concert Sunday, December 2 at 3:00 pm.
Please join us in celebrating the beginning of Advent with beautiful music.
Featuring Choir Director, David Holler and the St. Julia’s Choir.

