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DRUGA
NIEDZIELA ADWENTU
Droga dla Pana

Adwent
To szczególny czas
Czas miłości
Zrozumienia
Nasze serca wielkie są
Pomocna jest nasza dłoń
Nasze uszy słyszą
Nasze oczy widzą

Potrzebujących zauważamy
Bezinteresownie pomagamy
Adwent
To otwarcie na bliźniego
Na potrzeby jego
To czas miłosierdzia

RORATY
Zapraszamy na Msze św. roratnie w adwencie w poniedziałki, środy i
piątki. Prosimy rodziców, aby zachęcili swoje dzieci, by przychodziły na
te Msze św. z lampionami. Zapraszamy ministrantów.
DZISIAJ – ZAPRASZAMY NA KAWĘ I CIASTO DO SALI PARAF.

Czytania:
I - Ba 5,1-9
II – Flp 1,4-6,8-11
Ewangelia – Łk 3-1-6
W dzisiejszej Ewangelii nie przemawiał do nas
bezpośrednio Jezus, ale Jego poprzednik Jan
Chrzciciel i poprzez niego prorok Izajasz.
Choć raz liturgia chce sprawić, byśmy przeżyli
Adwent tak samo jak przeżywali go ludzie aż
do Jana Chrzciciela: pod jego nieobecność i
oczekując go. „ Od proroków aż do Jana
Chrzciciela był to czas obietnic; od Jana
Chrzciciela aż do końca czasów jest to czas
wypełnienia się„ (św. Augustyn, Enarr. In PS
109,1). Ojcowie Kościoła rozróżniali te dwa
okresy, nazywając pierwszy czasem figur, a
drugi czasem rzeczywistości.
Najważniejszy element przepowiadania Jana
Chrzciciela zawiera się w zdaniu Izajasza,
które powtarzał on z wielką mocą sobie
współczesnym:
Głos wołającego na pustyni:
przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego!
Ten, dla którego chcemy przygotować drogę
do naszego serca, wyprzedza nas ze swoją
łaską i swymi odwiedzinami. Wychodzi nam
naprzeciw, abyśmy i my mogli Mu wyjść
naprzeciw!

Raniero Cantalamessa

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 - KOPERTKI NA OFIARY NIEDZIELNE NA 2019
Kopertki są wyłożone w alfabetycznym porządku w Sali parafialnej.
16 GRUDNIA – ŚW. MIKOŁAJ DLA MINISTRANTÓW
o godzinie 3:00 pm w Sali parafialnej.
17 GRUDNIA - SPOWIEDŹ ŚW. OD 5:00 – 7:00 PM
W tym dniu spowiadać będzie 6-ciu księży po polsku i po angielsku.
19 GRUDNIA – KOLEJNA MSZA ŚW. ZBIOROWA
Intencje przyjmuje biuro parafialne.
20-23 GRUDNIA – REKOLEKCJE ADWENTOWE U NAS
Głosił będzie O. Witalij Podolyan, OMI. Misjonarz z Ukrainy.
22 GRUDNIA – KONCERT ŚWIĄTECZNY W SALI PAR. o 7:00 pm
Wystąpi Andrzej Cierniewski. Bilety w cenie $25 są do nabycia w biurze
parafialnym, w sklepie Your Deli oraz dziś w Sali parafialnej.
23 GRUDNIA – WYPRZEDAŻ CIASTA W SALI PARAFIALNEJ
Rodzice Ministrantów proszą o wsparcie ich świątecznej wyprzedaży.
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE OGŁASZA
Dzisiaj –Św. Mikołaj dla dzieci i wnuków członków Stowarzyszenia
od godz. 11:00 am – 2:00 pm, a o godz. 2:00 pm - Zebranie wyborcze.
14 grudnia – Fish Fry od godz. 4:00 – 7:00 pm. Zapraszamy!
16 grudnia – Food Sale/Sprzedaż potraw od godz. 11 am-2 pm
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.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFERINGS
Regular $2,812. Reno. $115. Votive $93.
ODSZEDŁ DO PANA
George Parkitny – pogrzeb w ubiegłym tygodniu.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS
08. XII. SOBOTA* SATURDAY Niepokalane Poczęcie NMP
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
10. XII. PONIEDZIAŁEK * MONDAY
6:00 pm † Edmunda Kurowski

- Joseph Berges

11. XII. WTOREK * TUESDAY
9:00 am † Tadeusza Kalabis

- Elżbieta

12. XII. ŚRODA * WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
6:30 pm † Julię i Mikołaja Salik
- Syn z rodziną
13. XII. CZWARTEK * THURSDAY
9:00 am † Józefa Krupa
14. XII. PIĄTEK * FRIDAY
6:30 pm † Edmunda Kurowski

- Dzieci
- Mary Bielak z rodziną

15. XII. SOBOTA* SATURDAY
9:00 am O Boże bł. za wstaw. MB dla Michała Witek
5:30 pm † Janinę Duszyńską

- Mama
- Córka z rodziną

16. XII. NIEDZIELA * SUNDAY III Niedziela Adwentu
8:30 am Za Parafian żyjących i zmarłych
- OMI
10:00 am O Boże bł. dla Weroniki Adamczyk z ok. 15 urodzin
- Babcia
11:30 am. For + Józefa Kobiela
- Daughter and family
.………………………………………………………………………………..
TODAY - SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2019
The remaining envelopes are available in church hall in alphabetical order.
DECEMBER 16 – SAINT NICOLAS/CHRISTMAS GATHERING
for Altar Servers and families at 3:00 pm in the parish hall.
DECEMBER 22 – CHRISTMAS CONCERT IN CHURCH HALL
at 7:00 pm. Andrzej Cierniewski will sing. Tickets are available in Your
Deli (Polonez), parish office and today after masses in church hall.
DECEMBER 23 – CHRISTMAS BAKE SALE IN CHURCH HALL
The Parents of the altar boys and girls are inviting all of us.
1,000 Hail Mary’s in honour of Our Lady of
Guadalupe: Join us in honouring Our Lady of
Guadalupe on her Feast Day, Wednesday, December
12, St. Julia Church beginning with 8:30 a.m. Mass,
followed by constant prayers to Our Lady. There will
be a brief lunch break downstairs at noon (bring your
own lunch), after which prayers will continue. A
special image of Our Lady of Guadalupe, donated by
Bishop Bergie, will be on display. Please join us for all
or part of the day to pay homage to Our Blessed
Mother during this special Year of the Rosary. ".I am
truly your merciful Mother, yours and all the people
who live united in this land and of all the other people
of different ancestries, my lovers, who love me, those
who seek me, those who trust in me. Here I will hear
their weeping, their complaints and heal all their
sorrows, hardships and sufferings." -Our Lady of
Guadalupe to Saint Juan Diego.

Thinking of “Students in Need” at Christmas
Christmas is a joyous time of the year for most, but for families facing
financial hardship, it can be anything but merry. While we often think of
providing toys and other gifts for children whose families are in need, the
necessities of everyday life for some students are often overlooked. 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, personal care items, money
for school uniforms and equipment for students with special needs. Poverty
is very often associated with third world countries that Niagara area
residents regularly hear about and support, perhaps little realizing it exists
right here at home. The Niagara Foundation for Catholic Education is a
registered charitable foundation that within its means attempts to lend a
helping hand. Christ reminds us, “Truly I tell you, just as you did it to one
of the least of these who are my brothers, you did it to me”. Cheques made
payable to NFCE and credit cards gratefully appreciated. Donate on line
and please view our video at www.nfce.org. Receipts are issued for income
tax purposes. Mailing address is 427 Rice Road, Welland, Ontario L3C
7C1. Attention Jim Marino. Phone (905) 735-0247, extension 210

