
ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – JUNE 17, 2018 

THANK YOU 
Two Sunday ago we celebrated Corpust Christi procession. I 
would like to express my appreciation to those who prepared 
four altars: parish choir, St. Filippo Neri Italian Group, Janina 
and Józef Piękny and Irena and Stanisław Żebrowski—father 
Józef 

SUMMER DINNER & DANCE!  
A fundraiser to support Christ the King Parish!  Join our 
Parish on Saturday, August 11, 2018 from 6:30 - 12:30 
a.m. at Parish Hall. Attire: Summer Semi-formal. 
Tickets: $30.00 each, dinner included. Bring your 
dancing shoes & support our Parish! For 
reservations or ticket sales, please contact Hezen 
416-255-2464 or Parish Office 416-251-8983. 
Dinner * Dance * Prizes * Do the Salsa, Swing, 
Samba & More * FUN!!!!!   SEE YOU THERE! 

SHARELIFE 
ARCHDIOCESE OF TORONTO 

Living the Gospel by helping isolated seniors. In 
partnership with Catholic Family Service 
agencies and six parishes in Peel Region and 
Simcoe County, ShareLife is funding a pilot 
project that connects trained volunteers with 
isolated and lonely seniors. Volunteers conduct 
home visits, make phone calls, and link seniors 
with community resources. Through your 

generosity, ShareLife is connecting these seniors with the 
support they need. Please make a sacrificial gift to ShareLife 
through your parish or sharelife.org 

 MOTHER OF PERPETUAL HELP 
 NOVENA TRIDUUM 

Join this year's Novena Triduum for Our Mother of Perpetual 
Help on June 25-27, 2018 at the Shrine of Our Mother of 
Perpetual Help at St. Patrick’s Church, 131 McCaul St. Toronto.  
Bishop Bob Kasun CSB and Fr. Mark Miller CSsR are going to 
be the presiders and the preachers.  Each evening will begin 
at 7:00p.m. and consist of Novena Prayers, Mass and Mission 
Homily.  Plan to This year, we will focus on FAMILY, HEALING, 
and the FEAST DAY OF OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP.  
For more info visit: www.stpartickstoronto.ca 

80TH ANNIVERSARY  
OF OUR PARISH 

This year we celebrate 80th Anniversary of 
Christ the King Parish.  Our main celebration 
will be on November 24, 2018 at 5:00 p.m. 
Mass on the day of the Solemnity of Christ 
the King.  Please share your stories and pic-
tures by sending it to: of-
fice@christthekingparish.info or drop it in person. 

 PARKING 
There is additional parking, located at the 
school backyard (in the front and behind the 
school building). Please do not block the en-
trance when parking. Thank you. 

 

   

Sunday Collection:  $2,776  Building Fund: $5,108  

GOSPEL REFLECTION MK 4, 26-34 
Today’s reading challenges us to find the potential and 
the beauty in the little things. Just as a mustard seed 
grows into a large, beautiful plant, the smallest of 
actions and occurrences may be the beginnings of 
something much bigger. The Kingdom of God exists in 
the smallest of seeds: a child’s laugh, a sunshine-y day, a 
“hello” to a stranger, a sharing of one’s faith story, a 
sharing of a meal, an acknowledgement of someone’s 
humanity – the list goes on. Where can we find the 
Kingdom of God today? Let us foster its growth and find 
comfort in its shade! 

FATHER’S DAY—JUNE 17 
We celebrate Father’s Day today. We think of the strength of 
a father, his guiding hand, his wisdom, his help. Fatherhood 
— like all parenthood — is a vocation, a call from God. Our 
package from partner Catholic News Service looks at 
a father’s complex and multifaceted role. He serves as a 
teacher, model, guide, authority figure and companion to 
children. Father’s Day is also a time to remember the 
incredible love our Father in heaven has for us. His love  
created us, his love is so great, that He sent his only Son to 
redeem us. His love is greater than any fear or worry we 
have or any challenge or obstacle we may face, and so we 
should always remember we can turn to Him and He will 
welcome us with open arms:  HAPPY FATHER’S DAY!!! 

MANY THANKS 
On behalf of myself and all of the parishioners of Christ 
the King Church, I would like to sincerely thank the 
Knights of Columbus, Our Lady of Grace Council 3401 for 
the generous donation of $3,000, and Comitato Festa San 
Filippo Neri for a generous donation of $3,500 to our 
parish.  We truly appreciate your ongoing support.  May 
God bless you —father Józef Morawski 
“First, I thank my God through Jesus Christ for you all, 
that your Faith is spoken of throughout the whole world”. 
Romans 1:8 (KJV)  

 
 
 
 

BOOK SALE AT OUR PARISH 
"Whether you want to understand better your Faith, or need 
to learn about more ways to live a good Christian life, 

reading books with a Catholic foundation is a 
good way to go. In order to help your grow as 
a Catholic Christian, Christ the King Parish is 
organizing a book sale once again this year 

from 8:30 a.m. to 12:00 p.m. on Sunday, June 17th. 
There will be a table at the entrance to the church with a 
collection of Catholic books from different topics for sale. 
Books will be available before and after Masses. This year's 
book sale is sponsored by Anavo, a Catholic Book 
distribution intiniative from Kerwood, ON (outside London). 
All books are priced at 5$ and no profits are taken from 
the sale. Come by and see what topics you could be 
interested in and further yourself on your path to 
holiness." 

SECOND COLLECTION  
Today’s second collection is for the  Marygrove 
Camp.  Thank you and God bless you. 
 
 

 

http://sharelife.org/


JEDENASTA NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO – 17 CZERWIEC, 2018

ZABAWA 
Zapraszamy na zabawę w sobotę, 11 sierpnia, 
2018 r. od godz. 18:30 - 24:30 w sali parafialnej 
naszego kos cioła. Bilety: $30 (obiad wliczony) u 
Hezen 416-255-2464 lub w biurze parafialnym 416
-251-8983.  Cały docho d z zabawy przeznaczony 
zostanie na potrzeby naszego kos cioła. 

80 ROCZNICA NASZEJ PARAFII 
Msza s w. jubileuszowa, pod przewodnictwem, Jego 
Ekscelencji Ksiądza Biskupa Jo zefa Dąbrowskiego, 
Pomocniczego Biskupa Diecezji London Ontario,  w sobotę, 
24 listopada o godz 17:00.  Serdecznie zapraszamy.  

PODZIĘKOWANIA 
Pragnę podziękować wszystkim którzy przygotowali ołtarze 
na procesje Uroczystości Bożego Ciała: Irenie i Stanisławowi 
Żebrowskim, Janinie i Józefowi Piękny, włoskiej wspólnocie św. 
Filipa Neri oraz chórowi parafialnemu. Słowa podziękowania 
kieruję również do firmy Green Roofing, która pracowała 
ponad 3 tygodnie instalując nowy dach na naszym kościele. 
Podczas ich pracy obiady dla robników przygotowywali: polski 
sklep Zakopane, Janina Piekny, Ela Kowalski i Anna Majdan. 
Bóg zapłać—ks. Józef 

KAWIARENKA PARAFIALNA 

Serdecznie zapraszamy na kawę, pyszne 
domowe wypieki  i wspo lnie spędzony czas 
w każdą niedzielę, po polskiej Mszy św. o 
godz. 12:00,  w sali parafialnej—DO 
KON CA CZERWCA. 

PARKING 

Podczas niedzielnych Mszy świetych, można par-
kować samochody na podwórku szkolnym 
(przed i za szkołą).  

REFLEKSJA EWANGELICZNA  MK 4,26-34 
Bóg działa w sposób zaskakujący. Zasiewa ziarno swojej 
łaski w najgłębszych pokładach ludzkiego serca, dlatego 
królestwo Boże wzrasta w człowieku w sposób 
niedostrzegalny zarówno dla niego samego, jak i dla 
innych. Z tego wniosek, że nie ma ludzi straconych, 
zapomnianych przez miłosiernego Ojca. Ktoś słusznie 
zauważył, że w każdym sercu jest kawałek żyznej roli, na 
której rośnie życie Boże. W każdym, to znaczy również w 
sercu największego grzesznika. Wszechmogący i 
miłosierny Boże, Ty wiesz, jak dotrzeć do mego serca, 
które tak często oddala się od Ciebie i od Twego Kościoła. 
Przymnóż moją wiarę w to, że Ty o mnie nigdy nie 
zapominasz. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-6-17 

DZIEŃ OJCA – 17 CZERWCA, NIEDZIELA 
Tradycja obchodzenia Dnia Ojca jest s cis le związana 
z obrządkiem katolickim i  swo j początek ma jeszcze 
w s redniowieczu. Dzien  ten ma przypominac  wszystkim 
dzieciom o szacunku do swojego taty, ma tez  przypomniec  
tatom o tym jak waz ne i odpowiedzialne jest ojcostwo. Byc  
ojcem (w sensie biologicznym) nie jest trudno, prawdziwą 
sztuką jest byc  dobrym ojcem, kto ry w sposo b odpowiedni 
wprowadzi w z ycie swoje dzieci. Dzis  wielu ludzi ma problem 
ze znalezieniem czasu dla swoich pociech. Wszystkim Ojcom, 
Tatom i Tatusiom, życzymy siły i obfitość serca dla swych 
dzieci. Aby siłę tę czerpali z przykładu i wstawiennictwa 
św. Józefa opiekuna i wychwawcy Jezusa i do Niego się 
uciekali w trudnych chwilach.  

RADIO MARYJA—PIKNIK I PIELGRZYMKA 
Radio Maryja zaprasza na Rodzinny Piknik: niedziela 17 
czerwca, Park Ignacego Paderewskiego. W programie 
Msza s w o 12:00, zabawa. Wstęp 10$. 
Radio Maryja Zaprasza na pielgrzymkę do Amerykan skiej 
Częstochowy w Doylestown Pensylwania od 30 czerwca do 02 
lipca, 2018 r.  Koszt 365$ od osoby plus ubezpieczenie. 
Zapisy u pani Joanny Strzezek  905-845-3553. 

ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  
Zapraszamy na adorację Najs więtszego Sakramentu w 
naszym kos ciele w kaz dy piątek od godziny 8:00 do 19:00.  
Uprzejmie informujemy, że w czasie wakacji, od 1 lipca do 
31 sierpnia, nie będzie adoracji w naszym kościele.  
Adoracja zostanie wznowiona w pierwszy piątek, 7 
września br. 

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE  
W miesiącu czerwcu, nabożeństwa czerwcowe w naszym 
kościele, w każdy poniedziałek po Mszy św. o godz 19:00. 
Zwyczaj naboz en stw czerwcowych wyszedł w połowie XIX w. 
od Anieli de Sainte-Croix, francuskiej siostry zakonnej. Wybo r 
terminu miał związek z faktem, z e włas nie w czerwcu 1675 
doszło do najwaz niejszego z wielkich objawien  
dos wiadczonych przez s w. Małgorzatę Marię Alacoque. W 
czerwcu przypada takz e S więto Serca Pana Jezusa. W Polsce 
naboz en stwa czerwcowe odmawiano od 1857. Papiez  Pius IX 
zatwierdził naboz en stwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę 
Kos cioła w roku 1873. 

 RÓŻANIEC RODZICÓW W INTENCJI DZIECI 
Osoby zainteresowane przystąpieniem do  
modlitwy ro z an cowej w intencji dzieci, prosimy o 
kontakt z panią Alicją pod nrumerem telefonu:416-
503-0391. 

DRUGA SKŁADKA  
Dzisiejsza druga składka zostanie przeznaczona na 
Marygrove Camp.   Bo g zapłac . 

 
5:00 PM + Klementyna Wasilewska—death anniv.—Teresa 
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In memory of Giovanni Pavia—Antonietta & Josephine 
Parishioners 
O pomys lny przebieg operacji dla Krystyny 
Ryszard Oblak—Znajomi 
Stanisław Celin ski-Drozd w 11 rocz. s m.—Syn Jerzy 
Paul Mike Lis—Ciocia z Rodziną 
Marian Kramarczyk—Przyjaciele 
Jan Trela i Leokadia Cal—Daniel Trela z Rodziną 

7:00 PM 
 
 

+ Urszula Hnitecka—Siostra 
Nabożeństwo Czerwcowe 

 

7:00 PM 
 
 

+ Tony Cretello—Family 
St. Anthony’s Novena 
 

8:30 AM 
 
+ Marian Kramarczyk—Friend 

 

8:30 AM 
 
+ Marian Kramarczyk—Friend 

 

7:00 PM 
 
 

+ Stanislaw, Maria, Jan, Telma Renc—Teresa 
Novena to Our Lady of Perpetual Help  

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-6-17
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Maria_Alacoque
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_IX

