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December 1, 2019 – 1st Sunday of Advent
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.
JAK W CZASACH NOEGO
Na początku Adwentu Kościół przypomina nam o ponownym przyjściu Pana na końcu czasów i zachęca do czujności, wierności,
wyciszenia
i
modlitewnego
przygotowania.
Jezus
w
Ewangelii
odwołuje
się najpierw
do czasów Noego. Były to czasy „zsekularyzowane”. Codzienność i przyjemności nie pozwalały koncentrować się na sprawach
ducha ani dostrzegać widocznych znaków Boga. Ponadto panowało zepsucie i zło moralne: Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że
wszyscy ludzie na ziemi postępują niegodziwie (Rdz 6, 12). Bóg żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się (Rdz 6,6).
Konsekwencją był „potop”.
Tragedii
uniknął jedyny
nieskazitelny, żyjący
w
przyjaźni
z Bogiem - Noe (Rdz 6, 8-9). Współczesny świat przypomina czasy Noego: egoizm i egocentryzm, myślenie o sobie, przyjemności
zmysłowe i brak troski o ducha, brak przejrzystości i prawdy, niesprawiedliwość i nieliczenie się z prawami innych, zmysłowość i
zaspokajanie wszelkich pożądań i pragnień, pomieszanie pojęć, wartości, wybieranie środków połowicznych, kompromisy,
bezkarne zło, bezsilność, letarg wymiaru sprawiedliwości, społeczna aprobata grzechu, zła, promocja tych, którzy propagują zło...
Przypomnienie czasów Noego nie ma służyć lękowi, ale być zachętą do świadomego czuwania i wytrwałości. Życie duchowe jest
czuwaniem,
oczekiwaniem,
nadzieją.
Jest
przeciwieństwem
bierności,
duchowej
apatii,
lenistwa
( acedii ). Serce nie lubi pustki. Kiedy się pojawia pragnie ją czymś zapełnić. Gdy nie ma wartości głębszych, duchowych, ich
miejsce zajmą sprawy drugorzędne: codzienne troski, zmartwienia, lęki, a także radości, zmysłowe przyjemności, namiętności,
pokusy, grzechy... Konsekwencją jest rutyna i urządzenie się w przeciętności. Lekarstwem na pustkę, nudę, bierność i
apatię duchową jest
modlitewne czuwanie:
Czuwajcie
i
módlcie
się, abyście
nie
ulegli
pokusie;
duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mt 26, 41). Czuwanie jest umiejętnością życia w teraźniejszości. Ważna jest przeszłość,
pamięć. Ważna jest również przyszłość, cel życia. Ale nie można żyć skrajnościami. Najważniejsza jest teraźniejszość. To „dziś,
teraz”, które jest nową szansą, nową łaską. Czuwać oznacza w sposób mądry i odpowiedzialny podejmować dziś - obowiązki,
zadania, trud codzienności - z wiarą, że w tym wszystkim jest Bóg i On sam prowadzi.
W czym moje życie przypomina czasy Noego? Co powinienem zmienić w moim stylu życia? Co dla mnie znaczy czuwać? Czy
ulegam
duchowej
apatii
i
bierności?
Jak
sobie
radzę z
rutyną?
Czy żyję dniem
dzisiejszym,
czy raczej oscyluję między przeszłością a przyszłością, czy w codziennym zabieganiu znajduję chwilę na zatrzymanie i wyciszenie
się? Jak chcę przeżyć kolejny Adwent?

LIGHT FOR THE JOURNEY
In faith and in hope we begin Advent this week with its first candle. With Mary and Joseph we wait for Christ. The candles are
lighting the way for them - and for us! The coming light of Jesus lights both our waiting and our journey in life. May it shine
the light of Christ into the darknesses of the year since last Christmas - bereavement, illness, depression, disappointments?
We prepare best for Christmas by spreading this light. The way to celebrate Christmas is rooted in our following of the gospel.
Among our ways are care for the poor, some daily prayer, and the wish to forgive and be forgiven. All the different images of
Christmas prepare us for this birth - the carols we hear and sing, the lights in the streets, the star over the church and the ways
we pray with anticipation and remember other Christmas days with joy. Everything of this month can remind us of God. The
Christmas trees, lights, cards, carols, parties, Santa hats, the houses lit up with reindeer and all the things we see about
Christmas, all remind us that God is near. We welcome this light in the spirit of Pope Francis: ‘Those who have opened their
hearts to God’s love, heard his voice and received his light, cannot keep this gift to themselves. Since faith is hearing and
seeing, it is also handed on as word and light’ (The Light of Faith, 37).
Remember some people or memories that make you grateful for Christmas. Thank God for these in your own world.
Come, Lord Jesus. Come into our world of gold and grey, into the world, which needs you badly.
Last Sunday Collection $1,958.95
Michaelite Mission $60.00
Thanksgiving $475.00
Thank you so much for your support

Thank you to our parishioner for $ 200.00 donation towards Christmas flowers.
Thank you to Mr. Roy and Garry Betteto for repairing the steps to the rectory.

Mass Times and Intentions
For Dec 2 to Dec 8
Monday 8am.
Tuesday 7pm
Wednesday 8am
Thursday 8am.
Friday 3pm
Friday 7pm.
Saturday 8am.
Saturday 5pm.
Sunday 9:30 am.
Sunday 11 am.

+
Jozef Dutkowski
O zdrowie dla siostry
Dziekczynna z prosba o dalsza opieke
+
Guseppa, Domenico
& Donata Iannotta
Divine Mercy Chaplet
All our sick Parishioners
+
Sara Rosaria Naccarato
Blessings for Gerald Rade
Blessings for Bryan & Jacqueline Rade
Dziekczynna z prosba o dalsza opieke

M. & D. Lang

Grandaughter

Naccarato Family
B. Rade
B. Rade

Announcements

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!
Zwiazek Polaków w Kanadzie Gr.14 zawiadamia , że na zapisy do szkoły języka polskiego wpłynęło 9 aplikacji.
Wymagana przez Lambton-Kent District School Board liczba wynosi minimum 15 studentow. Z tego względu
Grupa 14 z żalem informuje, że proba zorganizowania szkoły nauki języka polskiego dla dzieci zakończyła się bez
sukcesu. Prosimy rodziców by uczyli swoje dzieci polskiego języka w domu. Aplikantom i rodzicom dziękujemy za
poparcie.
Polish Alliance Br.14 would like to inform that we received 9 applications for the polish language school for children.
Lambton-Kent District School Board set the minimum at 15 students. Therefore, with deep regret, we are cancelling
further attempts to start the polish language school. We thank for the support for those who applied. Please teach your
children polish at home.
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
Irish Miracle
St. Patrick’s High School will be doing their annual Irish Miracle collection on Saturday December 7. Please put your
donation of can goods on your porch for pickup by the students.
Advent Mission on Prayer with Fr. Matthew Sobierajski
Dec 15 7pm Sacred Heart – What is prayer and Why it is so difficult?
Dec 16 7pm St. Michael – Why should I pray?
Dec 17 7pm Sacred Heart – How do I pray?
Candlelight Service
All are welcome to attend our 19th annual memorial candlelight service on Wednesday, December 11, 2019 at 5:30
pm at the Resurrection Cemetery in the mausoleum. Candles will be provided for the lighting ceremony. Seating is
available and non-perishable food items will be accepted for the local food bank.
Deanery Celebration for the Feast of the Immaculate Conception
Monday, December 9 - 7:00 p.m. Our Lady of Mercy Church, Sarnia
Christmas Nativity Play
We would like to invite all children of Queen of Peace Parish to take part in the Christmas Nativity Play, which will
be performed during our annual Oplatek on January 18th, 2019. If you are interested in having your child partake,
please sign up in the rectory hall. We look forward to having our children participate in such as wonderful experience!
Zapraszamy dzieci z naszej parafii do wzięcia udziału w Jasełkach, które przygotowujemy na nasz tradycyjny Opłatek
18 stycznia 2020 r . Bardzo proszę , osoby zainteresowane o wpisanie się na listę. Formularz wystawiony jest w
przedsionku kościoła. Proszę podać nazwisko i telefon na który mogę zadzwonić.
Pozwólmy naszym dzieciom mieć tak cudowne przeżycia jakie mięliśmy MY lata temu.

