
 EASTER SUNDAY – APRIL 12, 2020 

HAPPY EASTER  
Dear Parishioners, it is so sad that this year we are 
celebrating Easter with an empty churches 
throughout the world. I assure you that you are 
always in my prayer, especially when I celebrate 
Mass from Monday to 
Friday at 3:00pm and pray 
the Divine Mercy chaplet 
for your intentions. I pray 
that the Risen Lord will 
give us a great faith in the 
goodness around us in 
spite of of the pandemic 
situation. That this will 
not blind us, but open our 
eyes for the presence of 
the Lord who conquered 
all the evil in the world 
and brought us freedom. 
We need to remember 
especially today that 
Christ Is Risen, He Is Risen 
Indeed. Alleluia  —  Fr. Jozef 

EASTER SUNDAY It is the greatest day of the Christian year. We praise God for all his wonderful works of creation and salvation, but especially for raising Jesus from the dead, and declaring him Lord. Jesus is the saviour, the centre of salvation history. We rejoice today with all Christians, for our heavenly Father has made us sharers in the grace of his Son. By baptism we die with him, are buried with him in death and are raised with him to glory. We share in his victory and his abundant new life.  
EASTER WEEK During this week, we continue our rejoicing over the resurrection of our Lord and his victory over sin and death. The daily gospel readings this week describe occasions on which the risen Jesus appeared to his followers. The Easter octave 

ends with the second Sunday of the season. The gospel presents Thomas as he comes to believe in the risen Lord. We who did not see Christ in the flesh are called blessed also, because he has given us the faith to believe in him. 
EASTER SEASON Fifty days of Easter joy will bring us to the feast of Pentecost. God’s gift of life is complete in the sending of the Holy Spirit.    

EASTER SUNDAY READINGS & REFLECTIONS 

First Reading: Acts 10: 34a, 37-43 

Responsorial Psalms: 118: 1-2, 16-17, 22-23 

Second Reading: Colossians 3: 1-4  
Gospel: John 20: 1-9  

Faith Begins with the 
Experience of the Senses, but 
Does Not End There: John, Peter 
and Mary Magdalene will have 

an unshakeable conviction in the Resurrection 
and become messengers of the Resurrection. 
They first need to see the empty tomb, pick up 
the wrappings and see and touch the risen 
Christ. All this would cause wonderment, 
reflection, and a growing realization that 
would induce faith. God works in the same way 
in my life. First, there are the lived experiences 
of my life: people I meet, circumstances I face, 
events that occur. Then my wonderment and 
reflection on what it all means; Then the slow 
dawning of faith. “Christ's resurrection is the 
greatest Event in the history of salvation, since 
it gives definitive meaning to the world. The 
whole world revolves around the Cross, but 
only in the resurrection does the Cross reach 
its full significance of a salvific Event. The 
Cross and Resurrection constitute the one 
paschal mystery in which the history of the 
world is centered. Easter is the Church's 
greatest Solemnity. Every year she celebrates 
and renews this Event, fraught with all the 
prophecies of the Old Testament, beginning 
with the "Protoevangelium" of the 
Redemption, and of all the eschatological 
hopes and expectations projected towards the 
"fullness of time", which was realized when 
the Kingdom of God definitively entered 
human history and the universal order of 
salvation” (John Paul II, General Audience, 
March 1, 1989). Lord Jesus, you know how to 
prepare your disciples to experience your 
presence deeply and know you intimately. I ask 
today for a deepening of my faith in your 
resurrection. Let all the events of my life point 
me to the truth that you are alive. https://

 

https://www.catholicgallery.org/bible-drb/acts-10/
https://www.catholicgallery.org/bible-drb/psalms-118/
https://www.catholicgallery.org/bible-drb/colossians-3/
https://www.catholicgallery.org/bible-drb/john-20/
https://www.epriest.com/reflections/view/349


DIVINE MERCY SUNDAY Pope Saint John Paul II first inserted today’s feast into the Roman calendar on April 30, 2000, the canonization day of Saint Faustina. During the course of Jesus' revelations to Saint Faustina on the Divine Mercy He asked on numerous occasions that a feast day be dedicated to the Divine 
Mercy and that this feast be 
celebrated on the Sunday after 

Easter. On one occasion, I heard these words: My daughter, tell the whole world about My Inconceivable mercy. I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for all souls, and especially for poor sinners. On that day the very depths of My tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the fount of My mercy. The soul that will go to Confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. In the present time when churches are not open, can receive a Spiritual Communion while we are watching Mass on TV or internet.  
ONLINE MASSES  In time, when we cannot meet and see each other physically, because of the coronavirus we try to reach out to all of you through the modern tech-nology, such as,  calling our parishoners, our par-ish website and Masses online. Livestream Mass-

es are available as follows:  Holy Saturday 
Blessing of the Easter Baskets -11:00 am (ENG/
POL); Easter Sunday - 6:00am (POL), 10:30am 
(ENG) & 12:00pm (POL).  

*** 

PLEASE CHECK OUR PARISH WEBSITE 
REGULARY FOR MORE UPDATES: 
WWW.CHRISTTHEKINGPARI
SH.INFO 

*** 

HOLY WATER IS AVAILABLE 
OUTSIDE OF THE PARISH OF-

FICE DOOR FOR EVERYONE TO 
PICK UP AS NEEDED  

(bring your own container). 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papiez  ogłosił to s więto dla całego Kos cioła. Inspiracją  dla ustanowienia  tego s więta  było pragnienie  Jezusa, kto re przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: 
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela 
po Wielkanocy była świętem 
Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, 

aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i 
schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie 
dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są 
wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe 
morze łask na dusze, które się zbliżą do 
źródła  miłosierdzia  Mojego. Która 
dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, 
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu 
tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które 
płyną łaski. W wielu objawieniach Pan Jezus okres lił nie tylko miejsce s więta w kalendarzu liturgicznym Kos cioła, ale takz e motyw i cel jego ustanowienia, sposo b przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią s więtą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi bez przywiązania do najmniejszego grzechu. W tej sytuacji kiedy nie ma moz liwos ci uczestnictwa we mszy s więtej w kos ciele to podczas uczestnictwa we mszy s w. w s rodkach masowego przykazu moz na przyjąc  komunie duchową.  

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Przypominam z e  w Wielki Piątek rozpoczęła się nowenna do Miłosierdzia Boz ego, kto ra przygotowuje nas do tak wielkiego s więta, w kto rym kontemplujemy miłosierdzie naszego Boga.  
Polska wersja:  https://adonai.pl/milosierdzie/?id=23 lub https://www.youtube.com/watch?v=6 yrVtRXn9g,   
Angielska wersja:  https://divinemercy.life/the-divine-mercy-novena/#one lub https://www.youtube.com/watch?v=wwfW10qebE4  
PROSIMY CZĘSTO SPRAWDZAĆ 
PARFIALNĄ STRON INTERNETOWĄ: 

https://adonai.pl/milosierdzie/?id=23
https://www.youtube.com/watch?v=6-yrVtRXn9g
https://www.youtube.com/watch?v=6-yrVtRXn9g
https://divinemercy.life/the-divine-mercy-novena/#onelub
https://divinemercy.life/the-divine-mercy-novena/#onelub
https://www.youtube.com/watch?v=wwfW10qebE4
https://www.youtube.com/watch?v=wwfW10qebE4


WIELKANOC – 12 KWIECIEŃ, 2020 

OKTAWA WIELKANOCNA Zwyczaj przedłuz ania najwaz niejszych s wiąt chrzes cijan skich na oktawę, czyli na osiem dni jest bardzo dawny. Kos cio ł chce w ten sposo b podkres lic  rangę i waz nos c  uroczystos ci. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres os miu dni traktowany jest jak jeden dzien , jako jedno s więto, jako dzien  najrados niejszy. Dlatego np., w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. Teksty liturgiczne i biblijne wszystkich dni oktawy Wielkanocy nawiązują bezpos rednio do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy takz e wyraz ne odniesienia do sakramentu chrztu i tego co staje się udziałem kaz dego ochrzczonego. 
OKRES WIELKANOCNY Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięc dziesięciu dni, kto ry pierwotnie nazywano Pięc dziesiątnicą, a dzis  Okresem Wielkanocnym. Poniewaz  cud Zmartwychwstania jakby nie mies ci się w jednym dniu, dlatego tez  Kos cio ł obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni bez przerwy wciąz  powtarza się tę samą prawdę, z e Chrystus Zmartwychwstał. Obchodzi się je jako uroczystos ci Pan skie, mają więc charakter bardzo uroczysty. 
MSZE W INTERNECIE  W tym jakz e trudnym czasie, kiedy nie moz na uczestniczyc  we Mszy s w w kos ciele z powodu epidemii korona wirusa, Pan Bo g daje nam inną moz liwos c  uczestniczenia w liturgii przez wspo łczesną technologię: telefon, czy Internet. W naszym kos ciele transmitujemy w Wielką 

Sobotę  wirtualne poświęcenie pokarmów na 
stół wielkanocny o godz. 11:00 (ENG/POL); 
Mszę św. w Niedzielę Wielkanocną o godz.: 
6:00 - Rezurekcję (POL),  10:30 (ENG). oraz 
12:00 w południe (POL). Będziemy również 
transmitować w poniedziałek wielkanocny 
Mszę św. po polsku o godz. 12:00 w południe 
(POL).  

*** 

WODA ŚWIĘCONA JEST  
DOSTĘPNA DO NABRANIA  

PRZY DRZWIACH  
BIURA  PARAFIALNEGO. 

(proszę przynieść własny pojemnik  

CZYTANIA NIEDZIELI WIELKANOCNEJ 

1 Czytanie: Dz 10,34a.37-43 

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu 

Psalm: 118,1-2.16-17.22-23 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 

2 Czytanie: Kol 3, 1-4 

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus. 
EWANGELIA: J 20,1-9 

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego. 
Grób jest pusty. Spowija go 
głęboka cisza poranka. A jednak 
wokół jest tyle ruchu. Maria, 
Piotr, Jan biegają, szukają, 
stawiają sobie w sercu pytania: 

Co znaczy ten pusty grób? Co się wydarzyło? Gdzie 
jest ciało Jezusa? Maria w swoim wielkim bólu 
patrzy zewnętrznie, powierzchownie, nie wchodzi 
do grobu, widzi jedynie odsunięty kamień. Piotr 
patrzy uważnie, racjonalnie, wchodzi do grobu, 
zauważa każdy szczegół. Jan wchodzi do grobu i 
patrzy oczami serca, oczami wiary. Wchodzi do 
pustego grobu i już wie: Pan zmartwychwstał!  
Jezu, prowadź i mnie od spojrzenia zewnętrznego 
przez racjonalne do spojrzenia serca, którym jest 
wiara w Twoje zmartwychwstanie. https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2020-4-12 

W związku z epidemią wirusa, prosimy  
częściej sprawdzać naszą stronę internetową. 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE – ALLELUJA –  
CHRYSTUS 

ZMARTWYCHWSTAŁ 

Drodzy parafianie, miłość 
ostatecznie zwycięża śmierć, 
zatem przyobleczmy nasze 
życie w zwycięską miłość 
Ojca i jej doświadczajmy. 
Grzech i jego owoc, to znaczy 
śmierć, nie jest już w stanie 
zagrodzić nam drogi do 
domu Ojca. Przez Jezusa w 
Duchu Świętym mamy na 
zawsze otwarty dostęp do 
Ojca. Niech to będzie 
najlepsze wielkanocne 
życzenie: aby każdy z nas 
doświadczył i przyjął tę 
zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością, 
dzielmy się tym darem z naszymi braćmi i siostrami.  

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2020-4-12
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2020-4-12


Saturday,     APRIL 11    EASTER VIGIL/WIELKA SOBOTA 11:00AM 6:00 PM 

 

 

(ONLINE Liturgy of the Blessing of Easter Baskets) (PRIVATE MASS IN ENG/POL) 
Sunday,          APRIL 12      EASTER SUNDAY/WIELKANOC 6:00 AM (POL) 9:00 AM  

 10:30AM 

 12:00 PM (POL) 
 

 

 + 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + + + + + + + + + 

Parishioners/Za Parafian  (ONLINE MASS) Dario Aronez—Sonia & Filippo Finelli  (PRIVATE MASS) Janina Jachyra, 2. death anniv. - Teresa  (ONLINE MASS) (ONLINE MASS) W intencji Eugenii Morawskiej W intencji Eli i Piotrka S więty z rodziną W intencji Janiny, Ryszarda i Michała Lis O zdrowie i bł. Boz e dal Heleny Jekiełek O pomoc Boz ą dla Jozjasza–żona Agnieszka O łaskę uzdrowienia co rki Agnieszki—mama i tato W intencji Heleny Jakiełek—Marta z rodziną Janina Jachyra—córka z rodziną Filip Pras Eugeniusz Jagiełło w 4. rocznicę s m - żona z dziećmi Maria i Jan Fieluba—syn z rodziną Wioletta Celin ska-Drozd w 3. rocz s mierci—brat Jerzy Konrad Oszust w 1. rocz. s m—rodzice i brat z rodziną Zdzisław Koczera—żona z rodziną Marta Bugla w 2. rocznicę s mierci—córka z rodziną Jo zef Bzdel—Helena Małek Marcin Morawski—rodzina 

Monday,       APRIL 13 12:00 PM (POL) + Jo zefa i Stanisław Gradek—syn (PRIVATE MASS) 
Tuesday,       APRIL 14   7:00 PM  Int. of Kasia & Family—Jasionowski Family (PRIVATE MASS) 
Wed.,             APRIL 15  8:30 AM + Bronislawa, Sanislaw, Jadwiga Wo jcik—granddaughter & family (PRIVATE MASS) 

Thursday,  APRIL 16 8:30 AM 

 

+ Tiberio Santos—wife (PRIVATE MASS) 
Friday,         APRIL 17   7:00 PM + Marta Bugla—daughter & family 

Sat.,   APRIL 18   5:00 PM  For God’s blessings for Joshua Gawel-Wu—Godfather 

Sunday,               APRIL 19 9:00 AM 10:30AM 

 12:00 PM (POL) 
 

 + 

 

 + + + + + + + + + 

Int of Patrick Winchur on his 20. birthday—family Mieczyslaw Nicejewski—daughter with family (ONLINE MASS) W int Heleny Jakiełek—Marta z rodziną Halina Woz nica—córka z rodziną Filip Pras Paweł Lis Włodzimierz Jezierski—znajomi Jo zef Bzdel—córka z rodziną Konrad Oszust—rodzice, brat z rodziną Marcin Morawski—syn Mieczysław Biegajło—siostra z rodziną Adela i Aleksander Biegajło—wnuczki 

MASS INTENTIONS  A Holly Mass is celebrated every day by Fa-ther Jozef Morawski in private or livestream for the intentions given in the parish bulle-tin, posted on our website.  We strongly en-courage you to keep ordering Mass inten-tions by contacting the parish office by phone: 416 251-8983 or by email: of-
fice@christthekingparish.info.  All Mass intentions are posted in the parish bulletin.  You can drop donations at the white mail 
box by the parish office door.  

INTENCJE MSZALNE Kaz dego dnia, odprawiana jest Msza s więta prywatnie w intencjach podanych w biuletynie umieszczanym na parafialnej stronie internetowej.  Jes li ktos  chciałby zamo wic  intencję Mszalną prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 416 
251-8983 lub mailowy kontakt z biurem parafialnym:  
office@christhtekingparish.info.  Opłatę moz na uis cic  wrzucając kopertę do białej 
skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach do biura parafialnego.   ODWOŁANE SAKRAMENTY Katechezy przygotowujące młodziez  i dzieci do Sakramentu : Bierzmowania, Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii oraz daty ich celebrowania zostały odwołane z 
powodu korona wirusa w naszej parafii. 
W sprawie pozostałych Sakramentów 
prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 

CANCELLED SACRAMENTS The catechesis preparing children & youth for the  Sacraments of Confirmation, First Reconciliation and First Communion and the dates of their celebrations have been 
canceled in our parish due to the corona-
virus epidemic.    
For all other  Sacraments please contact 
the parish office. 

FREE ONLINE FORMATION  
OPPORTUNITY The Virtual Learning Community for 

Faith Formation is offering a free 3-week e
-seminar, Hope in Times of Crisis.  The seminar starts on April 5 and will be an exploration of faith, hope, and love, linking these virtues to scripture readings, and documents from Pope Francis. https://

 

https://downloads.24-7prayer.com/pdf/Prayers/cv%20prayer%20slides.pdf#page=2
https://vlcff.udayton.edu/


Modlitwa przy stole wielkanocnym 

 

Matka zapala świecę wielkanocną. 
Matka: S wiatło Chrystusa! 
Ojciec: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! 
Wszyscy:   Prawdziwie zmartwychwstał,  Alleluja! 

Matka: Niech s wiatło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego zagos ci w naszych sercach. 
Wszyscy:   Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, Alleluja! 
Ojciec: Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 
Wszyscy:  Odprawiajmy nasze s więto w Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
 

Ojciec: Z rados cią gromadzimy się dzisiaj w naszej wspo lnocie rodzinnej, aby uroczys cie s więtowac  pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z yczę nam wszystkim tutaj obecnym, aby rados c , miłos c  i poko j zagos ciły w naszych sercach. Obys my tez  byli s wiadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym s wiecie i umieli przekazywac  innym wielkanocne orędzie: “Pan rzeczywis cie zmartwychwstał!”. Ogarnijmy mys lą i sercem wszystkich naszych krewnych oraz przyjacio ł, z yjących i zmarłych. Rozszerzmy nasze spojrzenie na cały s wiat i mo dlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus: 
 

Wszyscy:  Ojcze nasz… 

Ojciec: Boz e, Ty w dniu dzisiejszym pokonałes   s mierc  i otworzyłes  nam bramy wiecznos ci przez Twojego Jednorodzonego Syna; spraw, abys my wraz z Nim mogli kiedys  zasiąs c  do uczty niebieskiej w Twoim Kro lestwie. Kto ry z yjesz i kro lujesz na wieki wieko w. 
Wszyscy:  Amen. 
           

Każdy z uczestników częstuje się kawałkiem 
święconego jajka, które symbolizuje życie. 
Wszyscy składają sobie nawzajem życzenia, a 
następnie spożywają wielkanocne śniadanie. 
 

Modlitwa po śniadaniu 

Ojciec: Za ten posiłek, za wielkanocną rados c  i miłos c , kto ra nas zespala w tym szczego lnym dniu, kto ry nam przynio sł Zmartwychwstały Chrystus, niech będzie uwielbiony Bo g, teraz i zawsze i na wieki wieko w. 
Wszyscy:  Amen. 

Easter dinner prayer  (a grace prayer before a meal ) 

Parent:  Light of Christ. 
All: Thanks be to God. 
Parent:  Christ is Risen. Alleluia. 
All:  He is Risen Indeed. Alleluia.  
 

Parent:  Lord, as we gather together as family and friends we invite you once again into our lives. May the hope of your resur-rection colour our days. May the promise of your spirit working in us light up our lives. May the love you revealed to us shape our giving. May the truth in your word guide our journeys, and may the joy of your king-dom fill our homes. May the Risen Christ, our Lord and Savior, be our guest as we celebrate his Resurrec-tion with this Easter Sunday meal.  Bless those whose work to prepare this meal has truly been a work of prayer, and bless all of us who shall share it with Easter love and joy.  May you then bless this table and this food, and each of us in your holy name:  Fa-ther, Son and Holy Spirit.   Amen. 
 

AFTER THE MEAL  
Parent:  Blest are you, Lord our God, who gathers us together in Jesus' name. We thank you for sharing your life with us, both in this meal and in all the ways you sustain us, through Christ, our Risen Lord.  
All: Amen.  

http://dziennikparafialny.pl/2016/ulubione-modlitwy-modlitwa-przy-stole-wielkanocnym/


CELEBRACJE WIELKANOCY 2020  
 

Wielki Piątek,10-go kwietnia, 2020 

15:00 -  Catedra s w. Michala Archanioła Toronto -  Liturgia Wielkiego Piątku Msza online (ENG) z Kardyanłem  Tomaszem Collins. 
15:00 & 18:00 - Parafia s w. Maksymiliana Kolbe Mississauga -  Liturgia Wielkiego Piątku online w języku polskim (POL). 
 

Wielka Sobota, 11-go kwietnia, 2020  
11:00 – Pariafia Chrystusa Kro la Etobicoke pos wiecenia pokarmo w na sto ł wielkanocny – online -  z ks. Jo zefem Morawskim (ENG/POL).  Proszę sobie przygotować 
świeconą wodę.   
19:00 - Catedra s w. Michala Archanioła Toronto - Liturgia Wigilii Paschalnej Msza online   po angielsku z Kardyanłem Tomaszem Collins (ENG).                       
19:00 – Parafia Maksymiliana Kolbe Mississauga – Liturgia Wigilii Paschalnej online po polsku (POL). 
 

Niedziela Wilkanocna, 12-go kwietnia, 2020 

6:00 - Pariafia Chrystusa Kro la Etobicoke - Rezurekcyja Msza online (POL) z ks. Jo zefem Morawskim.  
    10:00 - Catedra s w. Michala Archanioła, Toronto -Msza online (ENG) z Kardynałem       
 Tomaszem Collins.     10:30 - Pariafia Chrystusa Kro la  - Msza online (ENG) z ks. Jo zefem Morawskim.     12:00 - Pariafia Chrystusa Kro la  - Msza online (POL) z ks. Jo zefem Morawskim. 

 

Poniedziałek Wielkanocny, 13-go Kwietnia, 2020 

12:00 - Pariafia Chrystusa Kro la - Msza online (POL) z ks. Jo zefem Morawskim. 
 Msze s w. z Kardyanłem Tomaszem  Collins -https://www.stmichaelscathedral.com/live/ Msze s w. z ks. Jo zefm Morawskim - http://christthekingparish.info/ Msze s w. z parafii  s w. Maksymiliana Kolbe w  Mississauga - https://kolbetv.click2stream.com/ 

 

Ze względu na koronawirusa, biuletyn parafialny jest tylko dostępny na 
internetowej stronie naszej parafii - http://christthekingparish.info/ 

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

https://www.stmichaelscathedral.com/live/
https://www.youtube.com/channel/UC44lknYHG8ARHq_8LIMCn9w/videos
https://www.stmichaelscathedral.com/live/
https://www.youtube.com/channel/UC44lknYHG8ARHq_8LIMCn9w/videos
https://www.stmichaelscathedral.com/live/
https://www.youtube.com/channel/UC44lknYHG8ARHq_8LIMCn9w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC44lknYHG8ARHq_8LIMCn9w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC44lknYHG8ARHq_8LIMCn9w/videos
https://www.stmichaelscathedral.com/live/
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EASTER CELEBRATIONS 2020 

 

Good Friday, April 10th, 2020 

3:00pm – Cathedral Basilica of St. Michael the Archangel Toronto – online  -  Good Friday Liturgy with  His Eminence, Thomas Cardinal Collins 

Holy Saturday April 11th, 2020 

11:00 am – Christ the King Parish Etobicoke – online 
- blessing of the Easter Basket (ENG/POL) with  Fr. Jo zef Morawski 
7:00pm - Cathedral Basilica of St. Michael the Archangel Toronto – online  - The Easter Vigil with His Eminence, Thomas Cardinal Collins. 

 

Easter Sunday, April 12th, 2020 

6:00am - Christ the King Parish Etobicoke – online – Easter Sunrise Mass (POL) with Fr. Jo zef Morawski 
10:30am - Christ the King Parish Etobicoke – online Mass (ENG) with Fr. Jo zef Morawski 
12:00pm - Christ the King Parish Etobicoke – online Mass (POL) with Fr. Jo zef Morawski 

 

Easter Monday, April 13th, 2020 

12:00pm - Christ the King Parish Etobicoke – online Mass (POL) with Fr. Jo zef Morawski Masses with His Eminence Cardinal Collins - https://www.stmichaelscathedral.com/live/ Masses with Fr. Jo zef Morawski - http://www.christthekingparish.info/ 

 

Due to the coronavirus pandemic our weekly parish bulletin is 
only available on our parish website at http://

www.christthekingparish.info/ 

 

HAVE A BLESSED EASTER 
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