FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – FEBRUARY 10, 2019

GOSPEL REFLECTION LK 5,1-11
Following God's call is not a single event, it is a
lifelong process. All of us sail deep waters. We are
set forth over the waters of Baptism. These waters
bear us as they might where wind and Spirit
direct, often to places and shores we would not
wish to go. The fishing for people continues. God
has chosen to work through us, human beings, we
vessels of clay and because God has chosen to
work this way, it is crucial that we be alert to God's
call and obedient in response to that call.
WORLD DAY OF THE SICK, FEBRUARY 11TH
The ministry of Jesus to the sick is central to the life of
the Church. February 11th (Memorial of Our Lady of
Lourdes) highlights the healing ministry of the
Church. It reminds us that service to the sick and
suffering cannot be neglected. It recognizes the great
effort of doctors, nurses, health care institutions and
pastoral care givers to restore health.
ST. VALENTINE DAY - A PRAYER FOR LOVE
Father, thank you for your great love for us. You sent
your only Son to live with us and show us how to love.
He gave His life for us and resurrected on that third day
so that we could also be with you in eternity! Thank you
Father that no matter where our hearts are you are
always reaching out to love us unconditionally! You are
the ultimate example of love and we are so grateful for
that! Amen.
MARK YOUR CALENDAR
Thursday, February 28th at 7:00pm, there
will be a Stewardship Committee Meeting open
to all parishioners, who have any
constructive suggestions how to invite Catholic
families and youth who are in our neighbourhood, but
do not practice their faith. If you are planning to
attend this meeting please contact parish office by
phone:
416
251-8983
or
email:
office@christthekingparish.info to register.

DINNER & DANCE

Christ the King Parish would like to invite you to
the Dance & Dinner, which will take place on
Saturday, March 2, 2019 at the parish hall.
Tickets cost $50 each and include dinner, wine
and music. Tickets are available for purchase after
Sunday’s Masses or at the parish office. For more
info. please call 416 251-8983.
2018 DONATION TAX RECEIPTS
Last year’s donation receipts are available for pick
up at the back of the church. If you are unable to
pick up your receipt please contact the parish office.
SECOND COLLECTION
Today’s second collection is for our Building Fund.
Thank you for your support. God Bless you.

ST ANTHONY OF PADUA
You are encouraged to visit Shrine of St Anthony and his Relic at our church. Offer
your prayers to God through intersession of
St Anthony of Padua. Make a $5 donation to
cover the cost of the candle and maintenance of the
Shrine. God Bless you.
HONOURING GOD’S CREATION
Learn how our faith applies to our food. So join us and
go vegan this Lent starting Ash Wednesday March 6
and together let us Honour God`s Creation! Sunday
Afternoons: Feb 17-April 14, 2019 from 3:00 pm to
4:45pm at St. Ambrose Parish Hall. Prepare for
your Lenten journey this year and go Vegan for 40
days!
MICHAELITE FATHERS COLLECTION
On February 23 & 24, the second collection will
support the Michaelite Fathers. Dear Parishioners,
your donation will help with education and formation
of seminarians, who are preparing to serve God as the
Michaelite Priest in Canada and other places in the
world. Your support is greatly appreciated. The
Congregation of Saint Michael the Archangel (C.S.M.A.),
also known as the Michaelite Fathers, is a community
of brothers and priests who choose Jesus Christ as the
primary object of their love and the example to follow.
The apostolic activity of the Congregation
concentrates on the ethical and educational teaching
of children and youths who are neglected both morally
and materially. Our Congregation has 347 members,
comprised of 262 priests, 6 deacons, 19 brothers, 50
seminarians and 10 novices. 14 priests, 9 seminarians,
1 brother and 2 novices come from other countries.
NEW BEGINNINGS 1ST SEPARATED/DIVORCED
SUPPORT GROUP
This 6 week support group will launch on February 27,
2019 @ 7:00 pm at St. Leo’s Parish in Etobicoke.
NEW BEGINNINGS 1ST BEREAVEMENT
SUPPORT GROUP
This 6 week support group will launch on February 28,
2019 @ 7:00 pm at Transfiguration of Our Lord
Parish in Etobicoke.
CATHOLIC WOMEN’S CONFERENCE
Saturday, March 23 from 8:00am to 4:00pm at
John Paul II Polish Cultural Centre, 4300 Cawthra
Rd. Mississauga. For more info. call 416 907-1042.
Registration at http://dynamicwomenfaith.com On
Friday, March 22 from 7:00pm to 10:00pm Mother Daughter Event.

Sunday Collection: $ 3,425

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA– 10 LUTY, 2019

REFLEKSJA EWANGELICZNA ŁK 5,1-11
Cudowny połów to znak Jezusa dla Jego uczniów.
Znak obecności Bożej mocy i udziału ludzi w
realizowaniu Jego zbawczej misji. Dlatego
cudowny połów to również efekt posłuszeństwa
Szymona słowom Jezusa. Bo słowo Jezusa nie tyle
informuje, co skutkuje: stwarza. Moja ocena
rzeczywistości może być – jak u Szymona –
sceptyczna,
oparta
tylko
na
ludzkim
doświadczeniu. Wiara jednak idzie drogą
posłuszeństwa Bogu, którego nie ograniczają
prawa natury ani ludzkie doświadczenie. Z wiarą
trzeba wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi każdego
dnia. Żyć tym Słowem to pozwolić się Bogu
zaskakiwać i wyzwalać z różnych ludzkich lęków.
Niech moja dusza będzie pełna ufności, bo „ci,
którzy ufają Panu, odzyskują siłę” (Iz 40, 31), są
jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na
wieki, dlatego pokładam w Panu moją ufność,
zawsze
ufam
Jego
słowu.
https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-2-10
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO – 11 LUTY
Jutro, we wspomnienie Matki Bozej z Lourdes,
obchodzimy Swiatowy Dzien Chorego. Msza Swięta
w intencji chorych i cierpiących zostanie
odprawiona o godz. 19:00. Zatroszczmy się, aby
mogli w niej uczestniczyc wszyscy, ktorzy pragną
swoje trudy zjednoczyc z krzyzem Chrystusa i
przyjąc sakrament namaszczenia. Przypominamy, ze
w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana
Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela
się go nie tylko osobom w niebezpieczenstwie
smierci, ale chorym, a takze osobom w podeszłym
wieku.
SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ
W czwartek, 28 lutego o godz. 19:00 w sali
pod plebanią odbędzie sie spotkanie RADY
PARAFIALNEJ, na ktore są zaproszeni
wszyscy, ktorzy mają sugestie w jaki sposob
zachęcic naszych sąsiadow, Katolikow (rodziny i
młodziez), ktorzy nie uczestniczą w niedzielnych
Mszach sw., do aktywnego udziału w zyciu parafii.
Osoby, ktore chą wziąsc udział w tym spotkaniu
proszone są o zarejestrowanie się poprzez kontakt z
biurem parafialnym telefonicznie: 416 251-8983 lub
mailowo: office@christthekingparish.info.

ZABAWA TANECZNA - OSTATKI

Parafia Chrystusa Króla zaprasza na zabawę
taneczną z obiadem i winem w sobotę 2 marca,
2019 r. w sali parafialnej. Bilety w cenie $50 od
osoby, można zakupić po niedzielnych Mszach
św. lub w biurze parafilanym. Dochód z zabawy
przeznaczony będzie na bierzące potrzeby
koscioła parafialnego.

5:00PM + Adam Zołędziejewski—Family
9:00 AM + Santiago Borsigue—Amy
10:30AM
Parishioners
12:00PM
O bł. Boze, zdrowie i potrzebne łaski dla Klaudii
(POL)
Obuchowskiej w dniu urodzin—Rodzina
+ Maria i Mieczysław Charchut—Córka
+ Stanisław Krzysztofinski—Żona
+ Agata Burkat—Wnuczka
+ Jozef i Katarzyna Niepsuj, Helena Hanczyk oraz zmarli
z Rodziny Niepsuj, Pluta i Fitko
7:00 PM
(POL)

W intencji Janiny i Jozefa Piękny

7:00 PM + Waclaw & Jaroslaw Kuczewski—Family
Novena to St. Anthony of Padua
8:30 AM + Waclaw & Jaroslaw Kuczewski—Family
8:30 AM + Edward & Rozalia—Family

7:00 PM + Monika Ficek—Mom, Dad & Family
Novena To Our Lady Of Perpetual Help
5:00PM + Vincent Enright & All Deceased Members of the
Family—Bernadette Preston
9:00 AM
10:30AM
12:00PM
(POL)

Linda Marinos—Marinos Family
Szymon Baran-22nd Birthday—Family
O bł. Boze dla Kazimiery Krzysztofinskiej
O opiekę Bozą nad Dziecmi i Wnukami
W intencji Joasi, Darka, Piotrka i Michała
+ Janina i Zenon Janowski—Córka Aleksandra z Rodziną

MODLITWA ZAKOCHANYCH
Panie, Boże zakochanych, obdarz nas łaską, abyśmy
wzrastali w miłości. Daj nam radość dzielenia się uczuciem.
Daj nam pokój, owoc miłości. Ddaj nam szalone pragnienie,
abyśmy nigdy nie przestali się kochać. Spraw, abyśmy
szukali
prawdziwych
dóbr:
Twoich skarbów,
Twojego królestwa. Abyśmy stali się podobni do Ciebie,
który jesteś największym z zakochanych. Amen.
SKŁADKA KSIĘŻY MICHALITÓW
W niedzielę, 24 lutego, druga składka zostanie
przeznaczona na cele Zgromadzenia Księzy Michalitow.
Drodzy Parafianie, Wasza ofiara serca pomoze nam,
Księzom Michalitom, w formacji oraz edukacji
seminarzystow, ktorzy w Krakowie przygotowują się do
posługi kapłanskiej w naszym zgromadzeniu. Juz dzisiaj,
w imieniu naszego Przełozonego Generalnego ks.
Dariusza Wilka, pragnę wyrazic z serca płynące
podziękowanie za Waszą ofiarnosc. - ks. Jozef
DRUGA SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na
potrzeby naszego kościoła parafialnego. Bóg zapłać.

