
FIFTH SUNDAY OF EASTER– APR 29, 2018 

SHARELIFE 
Living the Gospel by helping newcomers to 
Canada.  Angie moved to Canada to marry a 
man she met online. He was not who he 
seemed; she endured emotional and physi-
cal abuse. While he was at work, she start-
ed attending language classes at Catholic 
Cross-cultural Services. Staff at CCS con-
nected her with a settlement worker in the 

women’s program. Angie received the support she needed to 
exit her violent relationship and live independently, free from 
abuse. Angie is one of over 3,000 clients helped annually by 
CCS programs funded by ShareLife. May 27 is the next Share-
Life Sunday. Please give generously. 
FUNDRAISING GALA OF MARY, MOTHER OF GOD SCHOOL 
Mary, Mother of God School invites you to its the 
25th Anniversary Fundraising Gala on 
Saturday, May 5 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.) 

THIRD ANNUAL RETREAT FOR WOMEN 
St. Augustine’s Seminary’s Institute of Theology and Lay 
Spiritual Formation program invites for „A Reflection on Some 
Women of the New Testament” workshop on June 9, 2018 
at 9:30 a.m.—3:00 p.m.,  2661 Kingston Rd., Scarborough, ON.  
Registration: www.staugustines.on.ca, 416 261 7207 ext 235, 
email: ioft@sastoronto.org.  Cost: $50 (lunch included). 

CATHOLIC EDUCATION WEEK 
All parishioners are invited to join in 
celebrating Catholic Education Week 
2018, which runs from May 6 to May 11—
”Renewing the Promise”.  For more than 
165 years, Ontario’s publicly funded Catholic schools have 
been integrating our faith into all aspects of school life, 
nurturing the gifts and talents of every student.  We celabrate 
the distinctive contribution that Catholic schools provide, 
giving thanks and offering our prayers for all those who 
faithfully journey with our young people each day.  To affirm 
your support of Catholic Education and sing up for email 
updates, visit: www.togetherinfaith.ca 

RENEW TORONTO - YOUNG ADULT CONFERENCE 
Saturday, October 13, 2018 at Isabel Bader Theatre on 
University of Toronto Campus, downtown Toronto. For all 
Young Adults ages 19-39.  Register at: OYTORONTO.ORG/
RENEWTO.  Early Bird Tickets for only $50 end on April 30. 

CHURCH BULLETIN ADVERTISING 
Please support our 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:  $3,461           ShareLife: $4,630 

GOSPEL REFLECTION 
This call to "bear fruit" could seem risky or judgmental 
to our ears, but only if it is heard as the call of some dis-
tant or judgmental taskmaster. But here we hear the 
same promise as the one from Jesus who invites us to 
pray to a beloved Father -- "Our Father..." Such a prom-
ise invites us into the abiding relationship in which vine 
and branches are held together by the one whose glory 
is seen in his being lifted up on the cross for us and in a 
Father who also is glorified when those who abide in 
that Son are revealed in the faithful bearing of fruit in 
service to the world. https://www.workingpreacher.org/
preaching.aspx?commentary_id=1290 

MAY 1ST THE FEAST OF ST. JOSEPH THE WORKER 
It was established by Pope Pius XII in 1955 in 
order to Christianize the concept of labor and 
give to all workmen a model and a protector. 
By the daily labor in his shop, offered to God 
with patience and joy, St. Joseph provided for 
the necessities of his holy spouse and of the 
Incarnate Son of God, and thus became an ex-

ample to all labourers. It was hope that this feast would ac-
centuate the dignity of labor and would bring a spiritual di-
mension to labor unions. It is eminently fitting that St. Jo-
seph, a working man who became the foster-father of Christ 
and patron of the universal Church, should be honoured on 
this day. 

THIS WEEK 
First Thursday  –  please  pray  for  the  voca-
tion  to  the  priesthood and religious life. Mass at 8:30 a.m. 
in English and 7:00 p.m. in Polish 
First Friday  –  8:00 a.m. to 7:00 p.m. Adoration of the 
Blessed Sacrament;  6:00  p.m.  –  Sacrament  of  Reconcilia-
tion and  at 6:45 p.m.  - Prayers & Benediction, followed by 
the Holy Mass at 7:00 p.m.  
First Saturday – Mass at 8:30 a.m. 

FIRST COMMUNION AT OUR PARISH 
Saturday, May 12   at 5:00 p.m. 39 children 
from the English group and Sunday, May 13  at 
12:00 p.m. 8 children  from  the Polish group 
will receive their First Communion. Please 
keep them in your prayer, that they will al-
ways have a special place for Jesus. 

80TH ANNIVERSARY OF CHRIST THE KING PARISH 
This year we celebrate 80th anniversary of 
our parish.  Our main celebration will be on  
the 25 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 ask-
ing 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 the 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: of-
fice@christthekingparish.info. or drop it in person—father 
Józef Morawski 

ADORATION AND SOCIAL FOR YOUTH 
Join us for an evening of Adoration, Confession 
followed by meeting cool people! Snacks and 
beverages included! This Thursday, May 3rd from 
7:00 p.m. to 9:30 p.m.  @ St. Ambrose Church 

 

https://www.workingpreacher.org/preaching.aspx?commentary_id=1290
https://www.workingpreacher.org/preaching.aspx?commentary_id=1290


PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY– 29 KWIECIEŃ, 2018

SKŁADKA NA SHARELIFE 
Ż yj Ewangelią pomagając nowoprzybyłym do 
Kanady. Catholic Cross-cultural Services (CCS) 
pomaga ponad 3,000 klientom  i jest 
finansowany corocznie przez ShareLife. 27 maja 
jest niedzielą ShareLife.  Bądź hojny. 
JUBILEUSZ  25 LAT  KAPŁAŃSTWA OJCA  JACKA  CYDZIKA 

W niedzielę, 27 maja 2018 r. odbędzie 
się BANKIET JUBILEUSZOWY  z okazji 
25-lecia kapłaństwa o. Jacka Cydzika, 
redemptorysty, duszpasterza Rodziny 
Radia Maryja w Kanadzie. Godz. 11:00 
rano Msza s w. z błogosławien stwem 

jubileuszowym w kos ciele s w. Maksymiliana Kolbe w 
Mississauga, godz. 14:00 bankiet w Polskim Centrum 
Kultury. Ojciec Jacek będzie udzielał błogosławien stwa 
jubileuszowego takz e po Mszy s w. o godz. 8:00 rano. Bilety 
na bankiet i rezerwacje: Joanna Szydłowska  905 819 1040, 
oraz Joanna Strzezek 905 845 3553, oraz w polonijnych 
sklepach „Something Special” na plazie Wisła oraz „Health 
from Nature” przy Roncesvalles.  Ojciec Jacek Cydzik od 
wielu lat  jest stałym gościem i przyjacielem naszej 
parafii. Już dzis zachęcam do licznego udziału w tej 
jubileuszowej uroczystości - ks. Józef 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
W sobotę 12 maja, o godz 17:00,  39 dzieci z 
grupy angielskiej i w niedzielę, 13 maja 
podczas polskiej Mszy s więtej, 8 dzieci z 
polskiej grupy przystąpi po raz pierwszy do 
Komunii S więtej. Drogi Jezu, błogosław 
dzieciom Pierwszokomunijnym. Daj im zdrowie duszy i ciała. 
Daj im łaskę wytrwałos ci w czystos ci serca, aby mogły Cię 
przyjmowac  jak najczęs ciej. Niechaj odkrywają piękno i 
bogactwo Komunii S więtej z Tobą.  Amen. 

REKLAMA W BIULETYNIE PARAFIALNYM 
Wesprzyj nasz parafialny biuletyn ogłaszając swój 
produkt lub firmę.  Zadzwoń pod numer 905-624-4422 
(Liturgical Publications).   Bardzo dziękujemy! 

REFLEKSJA EWANGELICZNA J 15,1-8 
Kiedy kropla wody wpada do morza, wówczas się w nie 
zamienia, nie odwrotnie. Podobnie jest z duszą ludzką, 
jeśli zostanie pociągnięta przez Boga. Duchowe 
dojrzewanie polega na coraz ściślejszym zjednoczeniu z 
Chrystusem. Trafnie to doświadczenie opisał św. Paweł: 
„Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). 
Jeśli trwamy w Bogu przez wiarę, nadzieję i miłość, 
wówczas nasze życie nabiera nowego sensu. Każdy, kto 
doświadczył łaski zjednoczenia z Bogiem, wie, jak 
prawdziwe są słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Beze 
Mnie nic nie możecie uczynić”. Panie Jezu, Ty obiecałeś, że 
jeśli będę trwać w Tobie, spełnisz wszystko, o cokolwiek 
Cię poproszę. Daj mi i moim bliskim łaskę żywej wiary. 
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-4-29 

WSPOMNIENIE  ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA -  1 MAJA 
Tego dnia Kos cio ł obchodzi wspomnienie s w. 
Jo zefa Rzemies lnika, Opiekuna Pana Jezusa, 
kto ry troszczył się o Jezusa i Matkę Najs więtszą, 
pracując jako cies la w Nazarecie. O sensie i 
wartos ci ludzkiej pracy wiele powiedzieli 
ojcowie II Soboru Watykan skiego, 
przypominając naukę Pisma S więtego mo wiącą, 

z e stworzony na obraz i podobien stwo Boga człowiek 
otrzymał zadanie rządzenia i przekształcania s wiata w 
sprawiedliwos ci i s więtos ci ( por. Gaudium et spes, 34), co 
dokonuje się przede wszystkim przez pracę. 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
Od wtorku rozpoczyna się miesiąc maj, kto ry jest pos więcony 
Najs więtszej Maryi Panny. Wspo lne modlitwy maryjnej w 
naszym kos ciele w poniedziałki po Mszy s w. o godz 19:00.   

DZIEŃ POLONII I DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ 
Dnia 2 maja obchodzimy w Polsce Dzien  Polonii i Dzien  Flagi 
Narodowej, a nazajutrz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
maja. Niech te dni staną się dla nas okazją do okazania uczuc  
patriotycznych, eksponowania barw narodowych i łącznos ci 
duchowej z naszymi rodakami w naszej ukochanej ojczynie. 

 W TYM TYGODNIU PRZYPADA: 
Pierwszy  czwartek  miesiąca  -  Msza s w. o godz. 8:30 po 
angielsku i o godz. 19:00 po polsku. 
Pierwszy  piątek - Adoracja Najs w. Sakramentu od godz. 8:00 
do 19:00. Spowiedz :  18:00-18:40. Msza s w. o godz. 19:00.  
Pierwsza sobota miesiąca - Msza s w. o godz 8:30. 

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 
Msza św. w czwartek, 3 maja o godzinie 19:00, a po niej, 
na zewnątrz przy kaplicy majo wka z litanią Loretan ską i 
tradycyjnymi pies niami ku czci Matki Boz ej  w wykonaniu 
Żespołu Go ralskiego „Harnasie“. Ta uroczystos c  zachęca nas 
do podejmowania na nowo wysiłku, aby Polska stawała się 
coraz bardziej godna miana kro lestwa Maryi. Przypominamy 
sobie s luby złoz one przez sługę Boz ego kard. Stefana 
Wyszyn skiego, w kto rych obiecalis my Maryi, z e będziemy 
starali się przemieniac  i uszlachetniac  oblicze polskiej ziemi. 
Rota s lubowania zawiera takz e słowa: „Chcemy pamiętac  o 
tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia 
z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie malu-

czkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce 
Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. 
Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką 
naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim 
Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoz-
najemy Syna Twojego, ku któremu nas 
wiedziesz niezawodną dłonią”. 

 
5:00 PM + Julia Nowakowski—Stanley Nowakowski 
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Parishioners 

Mieczysław Wicejewski, Tomasz Wicejewski—Family 

Czesław Krysiak w 11 rocz. s m.—Rodzina 

Ryszard Wojtowski—Żona  

O bł. Boz e i potrzebne łaski dla Stanisławy i Jo zef Bzdel z 

okazji 50-lecia s lubu—Rodzina 

19:00 PM 
(POL) 

+ W 9-tą rocz. urodzin tragicznie zmarłej Luizki—Rodzice 
oraz Babcia i Dziadek 

7:00 PM 
 

 Intention of Renata, Stanisław i Szymon Baran 

8:30 AM 
 

 Intention of Halina, Victoria and Mike 

8:30 AM 
19:00 PM 

(POL) 

 Intention of Janina, God’s gift of good health 
W intencji Polonii kanadyjskiej 

7:00 PM 
 

 Intention of Sylvia Folfas 

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-4-29

