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November 24, 2019 – 34th Sunday in Ordinary Time

The Sacrament of Reconciliation:
On Saturdays from 4:15 to 4:45 PM and 30 minutes before weekday Mass
The Sacrament of Baptism: By Appointment
The Sacrament of Marriage: Should be arranged at least 6 months in advance.
First Holy Communion: If you have a child who will be making their First Communion please contact the Parish
Office.
UROCZYSTOŚĆ, JEZUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Trudno jest zrozumieć Jezusa. To, co uzyskał, na co zasłużył, okazując serce w czasie pielgrzymowania po palestyńskiej ziemi, w
jednym momencie zaprzepaszcza. Podejmuje takie decyzje, które pozbawiają Go wszystkiego. Gdy rozmnożył chleb i nakarmił nim
pięć tysięcy ludzi na pustkowiu, Żydzi chcieli Go obwołać królem. Spodziewali się, że mając takiego króla, będą mieli zapewniony
chleb przez całe życie i nie będą musieli ciężko pracować pod gorącym słońcem. A Jezus uciekł i schował się na bezludnym
miejscu. Apostołowie również chętnie widzieli Jezusa, jako króla. Sprzeczali się nawet między sobą, który z nich będzie miał
pierwsze miejsce w Jego królestwie, kto będzie najważniejszym „ministrem”. Za to zostali przez Jezusa bardzo surowo upomniani.
Bowiem panowało wtedy przekonanie, że Mesjasz zbuduje na ziemi królestwo według ludzkiego zamysłu. Natomiast kiedy Jezus
stanął w Wielki Piątek przed Piłatem, kiedy przyznanie się, że jest królem skutkowało haniebną śmiercią na krzyżu, odważnie
wyznaje namiestnikowi cesarskiemu, że jest królem i dodaje, że Jego królestwo nie jest z tego świata. W przeciwnym razie słudzy
Jezusa biliby się za Niego, aby nie był wydany. Jezus ukazuje cel swego posłannictwa, które otrzymał od Ojca – jest królem. Ale nie
jest ziemskim królem, ziemia nie jest Jego królestwem. On jest królem ludzkich serc. Tronem jest krzyż, koroną cierń. Metodą
sprawowania władzy nie będzie ucisk, przemoc, prześladowanie, zastraszanie – jak ma to miejsce przy rządach ziemskiego władcy ale jedyną siłą, prawem działania będzie miłość. To ona będzie zdobywać ludzkie serca, które stanowią to Boże królestwo, nad
którym pieczę władzy sprawuje Chrystus Król. Kto pozwoli podbić swoje serce tej miłości, otworzy je na przyjęcie Chrystusa Króla.
Chrystus, mówiąc, że Jego królestwo nie jest z tego świata, chce podkreślić, że to królestwo trwa na wieki. Również chce
przypomnieć, że to królestwo opiera się na innym fundamencie, niż to ziemskie, światowe królestwo. Królestwo Chrystusa jest
królestwem prawdy. Na prawdzie jest zbudowane. Prawda jest fundamentem. Na takim fundamencie oparta jest miłość – jedyne
prawodziałania w królestwie Chrystusa. Do takiego królestwa należy każdy z nas na mocy chrztu św. Przez ten sakrament staliśmy
się obywatelami królestwa Chrystusa. To obywatelstwo nie jest czysto honorowe. Na każdym z nas, jako obywatelu ciążą pewne
obowiązki. Tymi obowiązkami są na pewno: okazywanie czci Chrystusowi, jako Najwyższemu Królowi oraz rozszerzanie Jego
królestwa tu na ziemi.
KING OF THE UNIVERSE
It was a happy inspiration when Pope Pius XI made the last Sunday of October the feast of Christ the King. Although
in some ways it duplicated certain themes of Ascension Day, it provided for a distinctive emphasis on Catholic social
action, the counterpart of the social gospel in American Protestantism. It also provided liturgical support for the social
teachings of the great papal encyclicals from Leo XIII. The feast of Christ the King ought to be integrated into the
Church year. Moreover, there is a danger of isolating the kingship of Christ from its proper biblical context, which is
eschatological. His enthronement at the ascension is the opening act of his final eschatological reign, and his
continued heavenly rule between the ascension and his return marks the progressive defeat of the powers of evil. For
he must reign until he has subjected all his enemies under his feet. These needs were met by another happy
inspiration, namely, the transference of the feast to the last Sunday of the Church year. This Sunday has always had a
strong eschatological tone, even with the traditional readings. In the todays Gospel we have the taunt of the crowds
and the inscription on the cross - the one ironical, the other intended as a false charge but true for the eyes of faith.
Then there is the penitent thief’s request that Jesus remember him when he comes to his kingly power, and the
assurance that the thief would today be with him in paradise. The first two texts domesticate the idea of kingdom.
Jesus is the king of the Jews, not of the cosmos. The third text individualizes, and, one is almost tempted to say in the
context of this Sunday, trivializes it. Of course, Christ’s kingdom has its domestic and individualistic aspects. It is the
kingdom of the Jews, of the religious, of the Church, as well as of the universe. And he is the king of the believer who
is brought to penitence by the contemplation of the cross. Reginald H. Fuller
Last Sunday Collection $1,625.00
Michaelite Mission $90.00
Thanksgiving $120.00
Funeral $150.00
Thank you so much for your support

The Thanksgiving Collection brought in $6,075.00. Your generous support is greatly appreciated. Thank You. God Bless
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Monday 8am.
Tuesday 7pm
Wednesday 8am
Thursday 8am.
Friday 3pm
Friday 7pm.
Saturday 8am.
Saturday 5pm.
Sunday 9:30 am.
Sunday 11 am.

Mass Times and Intentions
For Nov 25 to Dec 1
Health & Blessings for Hedwig Krasinkiewicz
Friends
For Deceased members from Lewan Family
+
Domenica, Raffaele & Vincenzo Ricci
Granddaughter
+
Mary Hamilton
Ann Harris
Divine Mercy Chaplet
+
Maria Pradyszczuk
B. De Araujo
+
Maria,
Edmund,
Wladyslawa & Syn z Rodzina
Wladyslaw Brzuzy
+
Danica Anic
Mary Jurilj
+
Domenico & Emma Pacifici
Family
For Parishioners

Announcements

Dzisiaj 24 listopada upływa termin rejestracji dzieci do szkoły języka polskiego.
Prosimy kontaktować sie z p. Marią Walicką lub Henrykiem Dziedzic. Dziękujemy.
This Sunday the 24 is the last day to forward the application forms to register for polish language school.
Please contact Maria Walicka or Henryk Dziedzic. Thank you
The Ladies Auxiliary will be putting up the "Giving Tree". The tree will be up from November 25 until December
8. Please take a tag from the tree and purchase a gift and return it unwrapped with the tag attached to the gift. St.
Vincent de Paul will be picking up the gifts for distribution. Thank you for your generosity.
Serdeczne „Bóg zapłać” za pomoc i poparcie bazaru Katolickiej Ligi Kobiet.
Jak zawsze , i w tym roku , bazar był wielkim sukcesem dzięki naszej wspólnej pracy.
Dochód przeznaczony będzie na potrzeby naszej parafii i cele charytatywne.
Przypominamy, że 8 grudnia, po polskiej Mszy Św. spotykamy się na świątecznym obiedzie( potluck) Ligi. Do
zobaczenia!
A heartfelt “God bless you” for the support of CWL Bazaar.
The Bazaar was a great success. As always proceeds will be dedicated to needs of our parish and charities.
Please remember that CWL Christmas Dinner(potluck) is on December 8 after the 11 o’clock Mass. See you there!
Day of Confession
Thursday, December 5th should be a day of ‘All day Confessions’… 8:00am until 8:00pm at two locations; Our Lady
of Mercy and Sacred Heart
Pope Francis Fund for the Poor.
See letter on bulletin board from Bishop Fabro on November 17 being selected as the third World Day of the Poor.
My Dear Parishioners
It looks like by the year 2022 all churches in the Diocese of London will be joined into parish families. At this present time it
looks like that here in Sarnia we will have seven churches joined into a parish family with one pastor and four associate priests.
Why is this being done?
1. Lack of priest; 2. Parishioner decline and lack of monetary support
(It looks like every church will be responsible for their own finances) There are no plans to close any churches
On November 30th the Diocese of London is organizing a retreat for every church in Sarnia. I was asked to select 30
people from our community to send to this retreat. To the best of my ability I tried to choose people who represented the
make-up of our community. The names of our parishioners who will represent our community are;
Joanna Kazanecka
Louis Machado
Ela Synowiec
Irena Siemankowicz
Aneta Fojna
Henryk Dziedzic
Krystyna Stalmach
Bartosz Derech
Roman Janus
Malgorzata Janus

Nina Moskal
Helena Szober
George Szober
Adam Gronowski
Katherine Mantha
Mark Roehler
Janice Rocca
Robert Rocca
Denis Leclerc
Cheryl Leclerc

John Waligorski
Brenda Black
Diane Szymaniak
Dan Thomas
Christine Gil
Ted Gil
Mary Jo Mather
Marian Bonovsky
Mike Bonovsky
Elizabeth Krasny

I was also asked to choose a leader for this group. I have chosen Mark Roehler to be the leader and Joanna Kazanecka to
be the co-leader.
Fr. Zbigniew Rodzinka
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