
THIRD SUNDAY OF EASTER– APR 15, 2018 

 
ADORATION AND SOCIAL FOR YOUTH 

Join us for an evening of Adoration, Confession 
followed by a night of games and meeting cool 
people! Snacks and beverages included! This 
Thursday, April 19 from 7:00 p.m. to 9:30 p.m.  @ 
Christ the King Church and parish hall.  

SHARELIFE  
ARCHDIOCESE OF TORONTO CAMPAIGN 

Living the Gospel by helping those 
with addictions. Scarred by an 
abusive childhood, Andrew be-
came addicted to hard drugs as an 
early teen. His next 20 years were 

spent in-and-out of jail and the hospital. He finally came to St. 
Michael’s Homes, a ShareLife-funded agency that offers a resi-
dential program for those struggling with substance abuse. 
Now sober and equipped with coping skills, Andrew is happy 
and building a new life. By supporting ShareLife, you’re help-
ing people like Andrew get their lives back on track. Next Sun-
day, April 22 is ShareLife Sunday. Our goal this year is 
$21,000. Please give generously. 

THE KNIGHTS OF COLUMBUS COUNCIL 3401 
67TH ANNUAL DINNER DANCE 

April 28, 2018 from 6:00 p.m. to 1:00 a.m. At St. Ambrose 
Parish Hall, 782 Browns Line, Etobicoke, Ontario. Tickets  
$45.00 per person, Door Prizes, 50/50 Draw, D.J., Cash Bar, 
For Tickets contact: Adrian deRooy - 416-201-0518, Walter 
Mendonca - 416-259-7338, Tony Russo - 416-259-0933 or 
Larry Mullins - 416-255-4659. 

CHURCH BULLETIN ADVERTISING 
Liturgical publication will be setting up the 
advertisements for our church bulletin.  The advertising 
will begin in June 2018 & supports the church bulletin 
service.  Please support the bulletin and advertise your 
product, business or service.  For more info. call 
Liturgical Publications at 905-624-4422.  Thank you for 
your support! 

COINS FOR LIFE   
Please return all boxes back to the parish as 
soon as possible. Thank you very much. 
 

   

Sunday Collection:  $3,124   Building Fund: $5,174 

CONFIRMANDI 2018: 
Ayden Bettencourt, John Partick Brusse, 
Lizzybelle Emelia Lugo Como, Jacob Karson 
Coyle, George Yura Valea Dimion, Sebastien 
Onile Doucette, Stephanie Ballentes Ferrer, 
Maksymilian Gliwny, Aron Kazimierz Gogna, 
Tyler Anthony Malazo-De Villena, Quinn 
McCourt, Declan McNally, Tiana Margitta 
Napieraski, Maya Anna Olak, Mikaela Olarte, 

Maximilian Podkowa, Maya Puzon, Nina Tvrdonova, 
Maximilian Josef Vosecky, Peter Duc Minh Vu, Lucrezia 
Warburg-Levi, Brandon Anthony Zemljaric.   

Come Holy Spirit Come. 

GOSPEL REFLECTION LUKE 24:35-48 
Today’s reading follows immediately after the encounter 
with Jesus by the two disciples on their way to Em-
maus.  Once recognized as the Lord, the two immediately 
returned to Jerusalem to share their good news: “they recog-
nized him in the breaking of the bread.”  Jesus came to them 
in their sorrow and walked along the road with 
them.   While they were sharing their incredible story Jesus 
appears to the whole group: “Peace be with you.” Jesus is 
with them and eager to meet them as they are;  He simply 
walks with them and opens the scripture to them.  The disci-
ples huddled together out of fear for their lives are “startled 
and terrified,” and they think they are seeing a “ghost.”   Je-
sus encounters us and we him in the ordinary events of our 
lives.  We encounter him in others, those who love us and 
we them.  We encounter him in the community of faith that 
gathers to celebrate the Eucharist and the other sacraments 
like baptism and the anointing of the sick. http://
tries.creighton.eduCollaborativeMinistryArchive/2014/042414.html 

80TH ANNIVERSARY OF CHRIST THE KING PARISH 
This year we celebrate 80th anniversary of our parish.  Our 
main celebration will be on 25th of November, at 5:00 p.m. 
Mass on the day of the Solemnity of Christ the King. In 
order to prepare for this great celebration we need your help. 
We are asking our parishioners to write a short story or share 
a photo related to our parish life. This will be published in the 
jubilee bulletin.  We would like to learn history of our parish 
from those who have been here for a long time. Please share 
your stories and pictures with us by sending it to the parish 
office: office@christthekingparish.info.—father Józef 

SACRAMENT OF CONFIRMATION 
This Saturday, 14th of April, 23 young people from our 
parish will be confirmed by Bishop Matthew Ustrzycki, 
Auxiliary Bishop Emeritus of Diocese of Hamilton. Let us 
offer them our prayer that they will be always alighted by 
the Holy Spirit in order to be a Living Witness to the Gospel. 
WHAT IS CONFIRMATION? 
Confirmation is the sacrament that completes Baptism; in it 
the gift of the Holy Spirit is bestowed upon us. In Confirma-
tion the soul of a baptized Christian is imprinted with a per-
manent seal that can be received only once and marks this 
individual forever as a Christian. The gift of the Holy Spirit is 
the strength from above in which this individual puts the 
grace of his Baptism into practice through his life and acts as 
a “witness” for Christ. The Holy Spirit makes me receptive to 
God; he teaches me to pray and helps me to be there for oth-
ers. St Augustine calls the Holy Spirit “the quiet guest of our 
soul”.  
THE HOLY SPIRIT 
It is the third person of the Trinity: the Triune God manifest-
ed as God the Father, God the Son, and Holy Spirit.  The Holy 
Spirit is God’s power in action, his active force.  
SEVEN GIFTS OF THE HOLY SPIRIT: 
Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety 
and fear of the Lord.  
FRUITS OF THE HOLY SPIRIT: 
Charity, joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, 
gentleness, faithfulness, modesty, self-control and chastity. 
The fruits of the Holy Spirit show that God really plays a role 
in the life of Christians. 

 

http://www.usccb.org/bible/readings/042414.cfm
http://onlineministries.creighton.edu/CollaborativeMinistry/Archive/2014/042414.html
http://onlineministries.creighton.edu/CollaborativeMinistry/Archive/2014/042414.html


TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY– 15 KWIECIEŃ, 2018

KAMPANIA SHARELIFE 2018  
Z yj Ewangelią pomagając osobom uzalez nionym. Okaleczony 
przez przemoc w dziecin stwie, Andrew uzalez nił się od 
narkotyko w i przez 20 lat błąkał się po więzieniach i 
szpitalach. W kon cu trafił do St. Michael's Homes, agencji 
finansowanej ShareLife i teraz buduje nowe z ycie. 
Wspierając ShareLife, pomagasz ludziom takim jak Andrew. 
Niedziela 22 kwietnia jest niedzielą ShareLife. W tym 
roku zostalis my poproszeni o zebranie $21,000. Bo g zapłac  
za wasze ofiary, kto re pomogą ludziom w potrzebie.  

POŻEGNANIE PARAFIAN 
Po wieloletnim pobycie w Kanadzie wracają do Polski 
Pan stwo Teresa i Mieczysław Truszkowscy, kto rzy byli 
oddanymi parafianami Chrystusa Kro la.  W następną 
niedzielę, tj. 22 kwietnia podczas  polskiej Mszy s w. o godz. 
12:00   będziemy dziękowac  Bogu za ich obecnos c  i prosic  o 
dalsze błogosławien stwo. Po Mszy s w. zapraszamy do sali 
parafialnej na osobiste spotkanie z Pan stwem Truszkowskim 
oraz  na kawę i ciasto.  

WIOSENNA ZBIÓRKA—W TEN WEEKEND 
14 i 15 kwietnia Stowarzyszenie Sw.Wincentego organizuje 
akcje zbio rki lekko uz ywanej odziez y, obuwia, poscieli oraz 
drobnych rzeczy domowego uz ytku.  Po więcej info. proszę 
dzwonic  po nr.: 416 486 1115.   
Bóg zapłać wszytkim, którzy w Wielki Czwartek złożyli 
ofiary aby wesprzec  naszą pracę dla potrzebujacych. 
Zebralis my $1045.  - Stow. Św Wincentego a Paulo  

REKLAMA W BIULETYNIE PARAFIALNYM 
Publikacje liturgiczne przyjmują zgłoszenia reklam 
biznesowych do naszego parafialnego biuletynu, które 
zostaną opublikowane już w czerwcu 2018 r.  Wesprzyj 
nasz parafialny biuletyn ogłaszając swój produkt lub 
firmę.  Zadzwoń pod numer 905-624-4422 (Liturgical 
Publications).   Bardzo dziękujemy! 

REFLEKSJA EWANGELICZNA  ŁK 24,35-48 
Bycie s wiadkiem zobowiązuje. Chrystusa nie otrzymuje się po 
to, by Go zatrzymac  tylko dla siebie, jak chciała to uczynic  
Maria Magdalena. Chrystusa dos wiadcza się, by się Nim 
dzielic  z innymi. Dawanie s wiadectwa powinno byc  
autentyczne i delikatne. Nie moz e przypominac  informacji z 
internetu czy tytułu z gazet. Bycie s wiadkiem powinno byc  
"siłą, kto ra rozwija pąki z ycia, prowadzi innych do 
przebudzenia ze snu". Kto dla mnie jest prawdziwym 
s wiadkiem Jezusa? Jakim s wiadkiem jestem ja? Jakie miejsce 
w moim z yciu duchowym zajmuje Duch S więty? Czy mam 
s wiadomos c  Jego "pracy we mnie"? Jak często czytam i 
rozwaz am Pismo s więte? Czy nadmiernie nie akcentuję 
krzyz a i cierpienia, a zapominam o zmartwychwstaniu? Czy 
potrafię słuchac  i zapamiętywac ? Jak przez ywam Eucharystię? 
Czy jest dla mnie waz nym momentem niedzieli? Czy 
dos wiadczam w niej obecnos ci  zmartwychwstałego Pana? 
https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/pismo-swiete-rozwazania/
art,995,dotknijcie-sie-mnie-i-przekonajcie-lk-24-35-48.html 

80 ROCZNICA PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA 
W tym roku celebrujemy Jubileuszowy Rok 80 lat erygowania 
naszej parafii. Główne uroczystości odbędą się w sobotę,  25 
listopada podczas Mszy św. o godz. 17:00. Już dzisiaj wszystkich 
serdecznie zapraszam. Przygotowaniem do tej uroczystości jest 
zrobienie biuletynu z historią opowiedzianą przez parafian 
oraz gromadzenie zdjęć związanych z życiem naszej 
parafii.   Historię, wspomnienia parafian oraz zeskanowane 
zdjęcia z krótkim opisem można przesyłać na email parafialny: 
office@christthekingparish.info. Bóg zapłać za współpracę.—
ks. Józef 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII 
W tę sobotę, tj. 14 kwietnia o godz. 17:00, 23 osoby 
otrzyma Sakrament Bierzmowania, którego udzieli 
Biskup Mateusz Ustrzycki, emerytowany Pomocniczy 
Biskup Diecezji Hamilton. 
CO TO JEST BIERZMOWANIE 
Bierzmowanie jest Sakramentem, kto ry jest dopełnieniem 
chrztu i w kto rym zostajemy obdarzeni Duchem S więtym. Kto 
w wolnos ci decyduje się na z ycie jako dziecko Boz e i poprzez 
znaki nałoz enia rąk i namaszczenia KRZYZ MEM prosi o Ducha 
Boz ego, otrzymuje siłę, aby s wiadczyc  o Boz ej miłos ci i 
potędze słowem i czynem.  Staje się wo wczas pełnoprawnym, 
odpowiedzialnym członkiem Kos cioła Katolickiego. Dzięki 
Duchowi S więtemu wiemy, co mamy robic .  Czujemy Jego 
moc. Musimy tylko chciec  i Go słuchac  (Youcat, 203).  
KIM JEST DUCH ŚWIĘTY 
Duch S więty jest trzecią Osobą Tro jcy S więtej, ro wną Ojcu i 
Synowi. Posłany przez Ojca i Syna, Duch S więty prowadzi 
Kos cio ł do poznania „całej prawdy” i obdarza nas nowym 
z yciem dzieci Boz ych. 
DARY I OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO 
„Dary Ducha S więtego są trwałymi dyspozycjami, kto re czynią 
człowieka uległym, by szedł za natchnieniami Boz ymi. Jest ich 
siedem: mądros c , rozum, rada, męstwo, umiejętnos c , 
poboz nos c  i bojaz n  Boz a. Owocami zas  Ducha S więtego są 
doskonałos ci, kto re On w nas kształtuje jako pierwociny 
wiecznej chwały. Tradycja Kos cioła wymienia ich dwanas cie: 
miłos c , rados c , poko j, cierpliwos c , uprzejmos c , dobroc , 
wspaniałomys lnos c , łaskawos c , wiernos c , skromnos c , 
wstrzemięz liwos c , czystos c ” (Kom KKK 389-390). 

 
5:00 PM  SACRAMENT OF CONFIRMATION 

 
9:00 AM 

10:30 AM 

12:00 PM 
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Filippo Trigiani—Family 

Kazimierz Smektała—Żona z Rodziną 

Ryszard Oblak—Znajomi 

Stanisław Marosek w 4 rocz. s m.—Żona z Rodziną 

Anatol Wilczewski—Żona, Dzieci i Rodzina 

Krzysztof Polan ski—Córka Magdalena z Rodziną 

Kazimierz Bigaj w miesiąc po s m.—Siostra z Rodzina 

Katarzyna i Franciszek Zelek—Córka z Rodziną 

Regina i Wojciech Węglarz—Syn z Rodziną 

Kazimierz Prytko—Kolega z Rodziną 

Stefan Kwas niak—Żona z Córakami i Rodzina 

O powro t do zdrowia dla Leszka Kędzi—Brat z Rodznią 

19:00 PM 
(POL) 

+ Helena Dobosz—Córka 

7:00 PM 
 
+ Cori Neal & Family 

8:30 AM 
 
+ A. Sehgal Jolanda Vicerse 

 

8:30 AM + Culnina Pinky & Family 

7:00 PM 
 

 Int. of Julieta Santos on her birthday—Armando Santos 

https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/pismo-swiete-rozwazania/art,995,dotknijcie-sie-mnie-i-przekonajcie-lk-24-35-48.html
https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/pismo-swiete-rozwazania/art,995,dotknijcie-sie-mnie-i-przekonajcie-lk-24-35-48.html
mailto:office@christthekingparish.info

