FOURTH SUNDAY OF EASTER– APR 22, 2018
GOSPEL REFLECTION J 10, 11-18
Today Jesus identifies himself as the “good shepherd.” The
good shepherd does everything within his power to protect
his sheep. If needed, the good shepherd will even lay down
his life for his sheep. The shepherd who is a hired hand may
run away when there is any danger to the sheep. He simply
is working for his salary and if a predator approaches, he
likely will protect himself and leave the sheep on their own.
The hired hand often values his own life more than the
sheep he is responsible for, even though he committed himself to protecting the sheep. This is not true of Jesus! Jesus,
as we well know, loved us so intensely that he was willing to
give up his life for us, his sheep! Jesus died so that we might
live! Truly, there is no greater love! http://

SHARELIFE COLLECTION
Living the Gospel by providing for those in need “One of the core
components of our Pastoral Plan is Catholic Outreach in Justice
and Love. As a Catholic community we are called to be the
hands and face of Jesus in our communities. ShareLife is a tangible way we can put the Gospel value to ‘love one another as I
have loved you’ into action. I invite all parishioners to support
the mission work of the church by making a sacrificial gift to
ShareLife.” — Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto.
Today is ShareLife Sunday. On March 18, we collected
$8,830. Our goal this year is $21,000. Thank you for your generosity.

ferdinandbenedictines.blogspot.ca/2015/04/reflection-john-1011-18.html

GOOD SHEPHERD SUNDAY
This fourth Sunday of the Easter season is sometimes called
Good Shepherd Sunday because in each of the three lectionary cycles, the Gospel reading invites us to reflect on Jesus as
the Good Shepherd. On this day we are especially asked first
of all to pray that the Church may be provided with the leaders needed to do its work of spreading the Gospel. We know
that at the present time there is a critical shortage of such
leaders, at least in the traditional sense – priests and religious. But, while we may earnestly pray that our Church be
supplied with the leaders it needs, there can be a tendency
among us to pray that OTHERS may answer that call. We do
not see ourselves as included. We may pray earnestly for
more young people to offer themselves as priests and religious but clearly exclude our own children. However, God is
calling every single one of us to work for the Gospel. For a
small number it may be as a priest or religious – and that
call can come at any time in one’s life. But there are hundreds of other ways of serving the Church and helping to
build up the Christian community. Where is God calling me
to make my own unique contribution based on the particular talents God has given me? If every single one us were to
answer that question sincerely and to act upon it, our
Church would have all the leadership it needs.
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
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, May
3rd from 7:00 p.m. to 9:30 p.m. @ St. Ambrose
Church and parish hall (782 Brown’s Line, Etobicoke).

FUNDRAISING GALA OF
MARY, MOTHER OF GOD SCHOOL
Mary, Mother of God School invites you to its 25th
Anniversary Fundraising Gala on Saturday, May 5th at
7:00 p.m. at the King's Garden Banquet Hall. Tickets are
$125 each. Join us for a delicious meal, silent auction, balloon
surprises and lively entertainment! Call Stephanie at the
school for more information: 416-531-7897. (Last day of
ticket sales: April 24, 2018.)
THE NEW EVANGELIZATION SUMMIT
Friday, April 27, 2018 7:00 p.m. to Saturday, April 28, 2018
4:30 p.m. at Holy Family Parish, 91 Ribbelsdale Dr., Whitby.
Be inspired and learn as you grow both in faith and in your
ability to share your faith! Discover new purpose in your life
and answer God's call from your heart. COST: $40 with lunch
PHONE: 905-665-6470 EMAIL: holy.family@rogers.com.
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 our church bulletin
service. Please support the bulletin and advertise your
product, business or service.
For more
information call Liturgical Publications at
905-624-4422. Thank you for your support!

Sunday Collection: $2,443

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY– 22 KWIECIEŃ, 2018
REFLEKSJA EWANGELICZNA J 10,11-18
Owce idą za głosem pasterza, czasem we mgle czy deszczu.
Moze nawet go nie widzą. Wystarczy, ze słyszą jego głos,
ktory znają. Przestraszone dziecko przestaje płakac, słysząc
głos matki: „Jestem tu, nie boj się”. Warto się zastanowic, czyj
głos jest dla mnie wazny, w czyich słowach odnajduję
szczęscie, pokoj, czuję się bezpiecznie. Głos, ktoremu mozna
zaufac, rodzi się z miłosci. Odkryc powołanie to usłyszec taki
głos. „Bądz przy mnie”– mowią kochający się ludzie. „Pojdz za
mną” – mowi Jezus, zapraszając do stania się Jego uczniem.
Panie Jezu, wsrod wielu roznych dzwiękow i słow, ktore
codziennie mnie otaczają, daj mi usłyszec Twoj głos. Ty jestes
moim pasterzem. Znasz mnie i wiesz, ze wciąz kocham Cię za
mało. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-4-22
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kosciele jako
Niedziela Dobrego Pasterza – dzien szczegolnej modlitwy o
powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment
Ewangelii wg sw. Jana, w ktorym Jezus nazywa siebie dobrym
pasterzem (J 10,1-10). Ma on wyjątkowy wymiar
duszpasterski Praktykę modlitwy Koscioła w intencji
powołan do stanu kapłanskiego i zycia zakonnego ustanowił
w 1964 r. papiez Paweł VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel
okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza,
poswięcona jest na modlitwę w intencji powołan. Trzeba
prosic Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru
powołania. Trzeba modlic się za młodych, aby odwaznie
odpowiedzieli na Boze wezwanie. Trzeba prosic, aby nie
zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy, ktorzy będą oddawac
zycie za owce. Niemniej jednak nie zapomnijmy o tych, ktorzy
juz zostali powołani do bycia pasterzami. O kapłanach, o
zakonnikach. Oni juz odpowiedzieli na Boze wezwanie i
kroczą za Jezusem – Dobrym Pasterzem. Oni – jak Jezus –
oddają zycie. Kazdego dnia w zaciszu plebanii lub klasztoru
ofiarują swoje cierpienie, swoją samotnosc, walkę duchową,
za innych. Kroczą za Dobrym Pasterzem i poswięcają swoje
zycie za owce.
23 KWIETNIA - ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I
MĘCZENNIKA - UROCZYSTOŚĆ
Swięty Wojciech, biskup i męczennik, na ktorego grobie w
Gnieznie zbudowano pierwszą polską metropolię koscielną,
stał się patronem ładu hierarchicznego w Polsce. Stolica
gnieznienska została stolicą prymasowską i tak jest do dzis.
Swięty Wojciech, z pochodzenia Czech, łączy narody Europy
Srodkowej i patronuje tej częsci naszego kontynentu. Jest on
takze wzorem misjonarza odwaznie głoszącego prawdy
wiary, nawet wsrod wrogiego otoczenia. Pamiętajmy w
modlitwie o posłudze polskich biskupow pod honorowym
zwierzchnictwem prymasa Polski, wypraszając dla nich
odwagę do stawania w obronie wiary i wartosci
chrzescijanskich.
UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Zapraszamy na Mszę sw. w czwartek, 3 maja o godzinie 19:00,
a po niej, na zewnątrz przy kaplicy majowka
z litanią Loretanską i tradycyjnymi piesniami
ku czci Matki Bozej w wykonaniu Zespołu
Goralskiego Harnasie. Juz dzisiaj całą Polonię zapraszamy aby dziękowac Matce Bozej,
Krolowej Polski za lata opieki nad naszą
ukochaną Ojczyzną Polską.

5:00 PM

Parishioners

9:00 AM + Linda Marinos—Marinos Family
10:30 AM
Intention of Veronika, God’s Blessings—Mazanek Family
12:00 PM + Mieczysław Gimla
(POL) + Jerzy Kaczmarek w 20 rocz. sm.—Córki
+ Stefania Szwed—Syn z Rodziną
+ Ryszard Chmielarczyk—Helena Chmielarczyk
+ Ks. Antoni Opyrchał—Helena Chmielarczyk
+ Ks. Stanisław Brzezinski—Helena Chmielarczyk
W intencji Teresy i Mieczysława Truszkowskich
19:00 PM
(POL)

O bł. Boze dla Romualda Jaworskiego w dniu urodzin

7:00 PM + Fernin Gomez and Ricardo Martinez
8:30 AM

Thanksgiving Mass

8:30 AM + Jarosław Kuczewski—death anniv.—Family
7:00 PM

Special Intention for Lorelie S.

SKŁADKA NA SHARELIFE
Żyj Ewangelią dzieląc się z potrzebującymi. „Jednym z filarów
naszego Planu Duszpasterskiego jest Wychodzenia Naprzeciw
Potrzebom Sprawiedliwości i Dobra w Społeczeństwie. Jako
społeczność katolicka jesteśmy powołani do bycia rękami i
twarzą Jezusa w naszym środowisku. ShareLife to namacalny
sposób, by podążać za słowami Ewangelii, która uczy, by
kochać bliźniego jak Bóg nas umiłował. Zachęcam wszystkich
parafian do wsparcia pracy misyjnej Kościoła katolickiego
poprzez złożenie ofiary na ShareLife.” – Kardynał Thomas
Collins, Arcybiskup Toronto. Dzisiaj przypada niedziela
ShareLife. Do dnia dzisiejszego zebralismy $8,830. W tym
roku naszym celem jest zebranie $21,000. Bóg zapłać za
złożoną ofiarę.

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 zdjęcia z
opisem
można
przesyłać
na
email
parafialny:
office@christthekingparish.info. Bóg zapłać za współpracę.—
ks. Józef
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!

