THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST – JUNE 18, 2017

GOSPEL REFLECTION: Today we celebrate the Solemnity of
the Most Holy Body and Blood of Christ is also known as the
Solemnity of Corpus Christi. This feast originated in France in
the mid thirteenth century and was extended to the whole
Church by Pope Urban IV in 1264. This feast calls us to focus
on two manifestations of the Body of Christ, the Holy
Eucharist and the Church. The primary purpose of this feast is
to focus our attention on the Eucharist. On this day,
Eucharistic procession outside of the Church will start
after 10:30 am Mass.

FATHER’S DAY
Today, Father’s Day, is a good time to pause to appreciate
a unique person that God has put in our lives – our father.
It is easy to take our fathers for granted. The natural
hurts that arise in all families can cause us to forget the
wealth of goodness and commitment that is also there.
Today is an opportunity to recall and affirm the
particular gifts that fathers bring to families. This
includes our own personal fathers, grandfathers, single
parent fathers, and children or brothers who are fathers.
Happy Father’s Day.
SACRAMETNS 2018
Dear Parents of Christ the King School, after so many
years of successful academics, Christ the King School will be soon
moved to the new location. However, the sacramental preparation
of the children who are part of Christ the King will be continued at
the parish as well as the children from different school, Catholics,
public or private. In order to help you with the planning of the
next academic and afterschool activities of your children I created
a calendar with important dates.
First Communion: parents’ meeting- English group Thursday, October 12th 2017, 6:30pm, Christ the King church:
Polish group - Sunday, October 15th 2017 after the Polish Mass
at 12:00.
First Communion celebration:
English group Saturday, May 12th 2018 at 5:00pm: Polish group – Sunday, May
13th 2018 at 12:00 pm.
Confirmation: Parent’s meeting– Thursday, October
5th, 2017 6:30 PM; Confession and Rehearsal-April 12th, 2018 at
6:30 PM, Celebration of Confirmation—Saturday, April 14th, 2018
at 5 PM.

JOIN US AND LET’S ZUMBA FOR OUR PARISH!
Be fit! Plus there’s lively music, fun & dancing! Proceeds will
go to Christ the King Parish to fund church repairs… ZUMBA
for our parish! When : Saturday, July 22; from 9 to 11 a.m.
Venue : Christ the King Parish grounds (3674 Lake Shore
Blvd W, Etobicoke, ON) Ticket : $15 for adults; $10 for kids
below 10 Zumba combines irresistible Latin & international
music with dynamic yet simple dance exercises –salsa,
chacha, mambo, reggae, hip-hop & more! Not only for the
ladies – guys, teens and kids are most welcome too! If you
don’t wish to take part in the Zumba class, you can also help
by making a donation or renting a table to sell or promote
your products! For tickets and table inquiries, contact : Hezen
(416-255-2464) Evelyn (416-830-7214) | Parish Office (416251-8983)
QUEEN OF PEACE CELEBRATION Come and pray for peace in
your hearts, your family and the world. Where: Our Lady of
Sorrows Church, 3055 Bloor St. W., Toronto, Friday, June 23rd
– Rosary at 7:00pm followed by the Holy Mass, Procession and
Crowning of statue of Mary, Adoration and Benediction.
Sponsored by Aver Maria Center of Peace 416-251-4245.

CONSECRATION OF CANADA TO THE IMMACULATE
HEART OF THE BLESSED VIRGIN MARY
Canada's Catholic bishops will consecrate their country to
the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary this year,
which marks the 150th anniversary of Canada's birthday.
The consecrations will be done individually by each bishop
of his own diocese on July 1 and collectively by all of
Canada's bishops gathered in Ottawa during their plenary
assembly in September. Seventy years ago, the Catholic
bishops consecrated Canada to the Immaculate Heart of
Mary as the high point of a Marian Congress in Ottawa that
was billed as the biggest religious gathering ever held in
North America. Devotion to the Blessed Virgin Mary is a
meaningful and consoling practice and has been since the
dawn of Christianity. Prayer to the Mother of Jesus is a
source of inexhaustible blessings and graces for those who
seek to deepen their faith, grow in love for Christ and the
Church, and walk in hope. Consecrating oneself to Our Lady
has also a rich theological and spiritual significance, for the
more we are devoted to Mary, the closer we will come to
Jesus and through him, to the Father in the Spirit. The
Virgin Mary, as Vatican II teaches, is our model and mother,
type and most eminent member of the Church, shining
forth as “a sign of sure hope and solace to the people of God
during
its
sojourn
on
earth.”
Mary our Mother, may the Cross of your Son, planted on
Canadian soil and in Canadian hearts, be known as the
Tree of Life, whose fruit is visible and available to all in
the garden of this world. We place our country Canada
in the sanctuary of your Holy Heart for we know that
there we will find Jesus, who lives and reigns with the
Father in the unity of the Holy Spirit, one God, forever
and ever. Amen.
BUILDING FUND COLLECTION is scheduled for today,
June 18th, 2017. Thank you for your support and may God
bless you.
SHARELIFE After the third collection, we have now
achieved $16,918 toward our ShareLife campaign goal of
$21,500. Thank you for your generosity! If you have not
made a contribution as of yet, please do so before July 31,
which is the end of the ShareLife campaign year. Our
generosity to ShareLife is helping to Live the Gospel. Thank
you.
STEUBENVILLE TORONTO FRIDAY, July 28, 2017 4:00 pm
to Sunday, July 30, 2017 1:00 pm Friday, July 6 to Sunday,
July 30 – 1 p.m. UOIT Campus 2000 Simcoe St. N., Oshawa
Now in its fourth year, Steubenville Toronto is Canada's
largest annual conference for Catholic teens. This year's
theme is "ELEVATE" which is based on Revelation 21:5,
"Behold, I make all things new." Group registration will
remain open until June 28 or until the conference reaches
capacity. The cost to register is $275 per person, which
includes entrance to the conference, six meals (Friday
dinner to Sunday lunch) as well as accommodations for
Friday and Saturday night. GROUP REGISTRATION: http://
steubenvilletoronto.com COST: $275 CONTACT:Office of
Catholic
Youth EMAIL: info@steubenvilletoronto.com PHONE: 416599-7676

Sunday Collection: $2644.00 Mary Grove $754.00

BOŻE CIAŁO – 18 CZERWIEC, 2017
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA Dzisiejsza uroczystosc jest
scisle związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki
Czwartek. Pan Jezus ustanowił wowczas sakrament Eucharystii,
dając Apostołom do spozywania swoje Ciało i Krew pod
postaciami chleba i wina. Poniewaz podczas Triduum
Paschalnego skupiamy się na celebracji męki, smierci i
zmartwychwstania Pana Jezusa, dlatego tez celebrowanie
wszelkich innych tajemnic i wydarzen jest przeniesione na
pozniejszy czas w ciągu roku. Przezyjmy ten dzien w atmosferze
dziękczynienia przede wszystkim za ow wielki dar, jakim jest
realna obecnosc naszego Mistrza i Pana posrod nas pod postacią
chleba. Dziękujmy za to, ze mozemy codziennie przyjmowac ten
pokarm i starajmy się z tego jak najczęsciej korzystac, by
jednoczyc się z Chrystusem w drodze do Ojca. Pamiętajmy
jednak, aby do stołu Panskiego nie przystępowac niegodnie, w
stanie grzechu cięzkiego, gdyz w ten sposob oddalamy się
jeszcze bardziej od naszego Boga. I to, co miało nas prowadzic
do zycia, moze stac się przyczyną potępienia. Dlatego został nam
dany rowniez sakrament pojednania, ktory ma przywracac
naszą jednosc z miłującym i miłosiernym Bogiem. Nie
zapomnijmy zatem o tych sakramentach i ich szafarzach, czyli
kapłanach. Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było komu jej
sprawowac. Dzisiaj dziękujmy Panu Bogu takze za nich, prosząc
o łaski potrzebne do godnego sprawowania posługi, do ktorej
zostali wezwani.

BOŻE CIAŁO – PROCESJA Dzisiaj obchodzimy w Kanadzie
Uroczystosc Bozego Ciała. Procesja Eucharystyczna do
czterech ołtarzy, odbędzie się po angielskiej Mszy s w. o
godz. 10:30, a więc około godz. 11:30. Bardzo prosimy
rodzicow o przyniesienie kwiatow do sypania oraz
dzwoneczkow dla dzieci uczestniczących w procesji.
DZIEŃ OJCA Dzisiaj obchodzimy Dzien Ojca. Naszymi
modlitwami obejmijmy wszystkich ojcow z naszej
wspolnoty parafialnej, aby godnie i z miłoscią wypełniali
swoje obowiązki w codziennych staraniach o swoje rodziny.
KONSEKRACJA KANADY NIEPOKALANEJ MATCE BOŻEJ.
Wniedzielę, pierwszego czerwca, z okazji 150 rocznicy Kanady,
wszyscy biskupi w swoich katedrach dokonają uroczystego
poswięcenia
Kanady Niepokalanej Matce Bozej. Biskupi
zachęcają aby proboszczowie w kazdej parafii dokonali tego
samego aktu w obecnosci swoich wiernych. W weekend Swięta
Kanady po kazdej Mszy sw. w naszej parafii zostanie odczytany
akt zawierzenia Matce Bozej Niepokalanej.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE W miesiącu czerwcu, w kazdy
poniedziałek, po polskiej Mszy s w. o godz 19:00 odprawiane
jest nabozenstwo do Najswiętszego Serca Jezusa. Zapraszamy.
MŁODZIEŻ Z POLSKI Z WIZYTĄ W NASZEJ PARAFII W dniach
od 19 do 25 lipca będziemy gos cic w naszej parafii 14 osobową
grupę młodziez y z Polski z parafii sw. Michała Archanioła w
Pawlikowicach k. Wieliczki prowadzonej przez Księzy
Michalitow. W czasie Swiatowych Dni Młodziezy w Krakowie, w
zeszłym roku młodziez z tej parafii zorganizowała pobyt dla
uczestnikow SDM z michalickich parafii w Kanadzie i USA.
Będzie to dla nas okazja, aby odwdzięczyc się za ich goscinę.
Chętni, ktorzy by chcieli przyjąc młodziez do domu na nocleg,
proszeni są o zgłaszanie się do biura parafialnego. Więcej
informacji udziela ks. Jozef.
BULDING FUND składka będzie zbierana w tę niedzielę. Dar
serca zebrany na ten cel jest w całosci przeznaczony na biezące
potrzeby utyrzmania koscioła. W tym roku szykuje się zmiana
dachu na kosciele oraz przecinak drzew, ktore są juz bardzo
stare i wymagają solidnej opieki, zeby nie stwarzały zagrozenia.
Za ofiarę wielkie Bog Zapłac !
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W tym
tygodniu, w piątek, 23 czerwca, przypada uroczystosc
Najswiętszego Serca Pana Jezusa, a jednoczesnie ustanowiony z
inicjatywy sw. Jana Pawła II Swiatowy dzien modlitw o
uswięcenie kapłanow. Z racji uroczystosci w piątek nie będzie
obowiązywał post od potraw mięsnych.
UROCZYSTOŚĆ – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA W
sobotę, 24 czerwca, przypada uroczystosc – Narodzenie sw. Jana
Chrzciciela, ktory przygotował drogę Jezusowi Chrystusowi. To
wielki nauczyciel i swiadek Bozej prawdy, ktory był gotow
oddac za nią zycie. Ciesząc się narodzinami sw. Jana Chrzciciela,
warto pomyslec nad swoim zyciem, nad zgodnoscią naszych
czynow, słow i postaw z wyznawaną przez nas wiarą,
z praktykowaną poboznoscią. Wpatrując się we wzor sw. Jana
Chrzciciela, prosząc go o siłę, kroczmy przez naszą codziennosc
w obecnosci Pana Boga. Msza Swięta o godz. 8:30 rano.

5:00 PM + Lawrence Fredrics by Andre & Ilda
9:00 AM + Giovanni Pavia—Carmela, Antonietta & Josephine
10:30 AM
Parishioners
12:00 PM
O Boze błogosławienstwo i potrzebne łaski dla Ludwina
Manisarz (88 urodziny)- od corki
W int. Marioli Szostek z okazji urodzin—mąz i rodzina
W intencji Marka w 15 rocz. urodzin w podziękowaniu za
otrzymane łaski z prosbą o dalsze błogosławienstwo Boze
+ Janina Rodzinska—Leontyna
+ Bronisław Kibil—znajomi
+ Helena i Tadeusz—corka z rodziną
+ Stanisław Wajda (27 rocznica) od syna z rodziną
+ Zmarli z rodziny Zimiankow
+ Aleksandra i Aleksander Szucko, Jan, Maria i Franciszek
Mariuszyc
7:00PM + Anna i Piotr Przesniaccy w rocz. Smierci—corka z rodziną
Nabozenstwo do Serca Pana Jezusa
7:00 PM + Eileen Thyrrel—parishioners
8:30 AM + Remedios Casipit
9:15 AM
Graduation Mass for Kindergarten Christ the King School
8:30 AM
6:30 PM

Graduation Mass for grade 8 Christ the King School

7:00 PM + Deceased members of the whole Enright family—
Bernadette Preston
8:30 AM
5:00 PM + Stanislaw, Maria, Jan & Telma Renc by Teresa
9:00 AM
10:30 AM
12:00 PM +
+
+

Parishioners
Intention of Felipe and Lucina Suan-Felma
Kazimierz Turczynski –rodzina
Jan Kucharczyk—corka z rodziną
Paweł Lesik, Pelagia Lesik, Jan Lesik, Jerzy Lesik, Krystyna
Lesik od rodziny
+ Małgorzata Kaminska—4 rocznica smierci—rodzice i
rodzenstwo
+ Zofia Rozanska, Bronisław Jan oraz zmarli z rodziny
Filipowiczow od wnukow Michała i Łukasza
+ Stanisław Celinski –Drozd (10 rocz. )od syna Jerzego

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W 2018 R. celebrowana
będzie w naszje parafii w następujacych dniach: po
angielsku w sobotę 12 maja o godz 17:00; po polsku w
niedzielę 13 maja o godz 12:00. Spotkanie rodzicow
polskiej grupy odbędzie się w niedzielę, 15 pazdziernika
po polskiej Mszy sw.: spotkanie rodzcow grupy
angielskiej odbędzie się w czwartek 12 pazdziernika
2017 r. o godz 18:30
SAKRAMENT BIERZMOWANIA W 2018 R. - w sobotę,
14 kwietnia o godz. 17:00. Spotkanie rodzicow
kandydatow do tego sakramentu odbędzie się czwartek,
5 pazdziernika 2017 r. o godz 18:30 w kosciele.
NOWA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA Zgodnie z
postanowieniem Ktolickiego Kuratorium z dniem
pierwszego wrzesnia 2017 zostanie utworzona nowa szkoła
katolicka pod patronatem Trojcy Swiętej. Szkoła ta
powstanie z dwoch szkoł; Chrystusa Krola i sw. Teresy. Od
wrzesnia w szkole Chrystusa Krola będą starsze klasy z
obydwu szkoł, a młodsze przejdą do szkoły sw. Teresy.
Oficjalne otwarcie nowego budynku szkoły planowane jest w
styczeniu 2018. Mimo, ze nowa szkoła znajduje się na
terenie parafii sw. Teresy to przygotowania sakramentalne;
do Pierwszej Spowiedzi i Komuni oraz do Bierzmowania nie
ulegają zmianie.

