
THE NATIVITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST – JUNE 24, 2018 

YOUNG ADULTS & YOUTH EXODUS  
Sunday, June 24th, 2:00-5:00 p.m. at Christ the 
King Parish.  A mini-retreat with a focus on inner 
healing, hosted by IV24.  There will be a talk by Nadia 
Masucci, adoration, music ministry, confessions & 
Mass celebrated by Fr. Frank Portelli.  All youth & 

young adults are welcome! 
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! 

 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 pictures by sending it to: 

office@christthekingparish.info or drop it in person. 
 THANK YOU  

Thank you, the parish community of Christ the King for the 
support and generosity that you have shown towards the work 
of ShareLife agencies.  We are grateful for the receipt of 
$18,922 from your parish towrds the 2018 ShareLife 
campain.  Each year, thousands of 
indyviduals from across the archdiocese, and 
countless more around the world, turn to a 
ShareLife agency for help.  It is the generosity 
of our parishioners that in large part make 
these programs and services possible.  We 
extend our appreciation to you for all that you 
are doing to support the works of our 
agencies.  The leadership demonstrated by 
pastors in our archdiocese witnesses to who we are as people of 
faith.  Our communities are more caring and compassionate 
because you are enabling ShareLife mission. - Arthur Peters, 
Executive Director, ShareLife Toronto 

DON’T TAKE   
SUMMER VACATION FROM GOD! 

Sunshine, beaches, lakes, family, road trips, 
sports, no school...and no church? Summer is a 
great time to be with family. But, did you know 
summer months are also a very challenging 
time for many church members? It’s good to 

take vacations and rest. The Lord gives His saints rest. But our 
souls find rest in God alone. We must not forget that just 
because it is summer and we are “on vacation.” See you in 
church?  Have a great and safe summer! - fr. Józef 

 

 

   

Sunday Collection:  $2,542    Marygrove Camp:  $722  

GOSPEL REFLECTION ŁK 1, 57-66.80 
What’s in a name? In today’s Gospel reading, we find 
much discussion about the naming of the child that 
would eventually be called John. We find family and 
friends of Elizabeth and Zechariah highly curious of 
the name that would be given to the child expressing 
discontent at Elizabeth’s assertion that the child 
would be named John. Today, we find ourselves trying 
to live up to various names attached to us and the 
roles and responsibilities that come with them: child, 
father, mother, brother, sister, husband, wife, and so 
much more. Our Gospel reminds us that God has a 
special invitation for us, to live in accordance to his 
will, to live up to name of being children of God. We 
pray for the grace to constantly accept this invitation 
and be true to our life’s calling. 
THE SOLEMNITY OF THE BIRTH OF JOHN THE BAPTIST 

SUNDAY, JUNE 24 
Today we celebrate the Birth of John the Baptist.  Within 
the Catholic tradition, we celebrate the birthdays of only 
three persons:  Jesus (December 25); Mary, His mother 
(September 8); and John the Baptist (June 24).  These are 
three key persons in the history of salvation.  Since the 
Birth of John the Baptist is a solemnity, it replaces the 
Twelfth Sunday in Ordinary Time. 

SOLEMNITY OF SAINTS PETER AND PAUL -  
FRIDAY, JUNE 29  

This Feast honours the two apostles who were responsible 
for laying the foundation for the Church of Christ. Peter 
and Paul were martyred in Rome under the Emperor Nero 
in the year 67.  Peter was crucified head down at his own 
request.  Paul as Roman citizen could not be crucified 
according to Roman law, but he was beheaded.  The 
Church unites them in a common celebration on June 29 

and gives them identical honour. God called them to use 
their personalities to spread the Gospel, Peter to use his 
impetuous love to look after the flock, and Paul to use his 
training as a Pharisee and his strength of character to 
ensure that the non-Jews would be welcomed into the 
church. It is a reminder to us that our talents and our 
weaknesses can become God’s means of helping others. 
God can work through us, faults and all, as he did with 
Peter and Paul. 

ALL DAY ADORATION OF  
THE BLESSED SACRAMENT 

This Friday, June 29  from 8:00 a.m. 6:45 p.m. we will 
have  our last all day adoration of the  Blessed 
Sacrament before summer break. Please be informed, 
that we will restart adoration again on Friday, 
September 7, 2018. 

 
SACRAMENTS 2019 

FIRST COMMUNION English group: Saturday, May 4, 
2019 at 5:00 p.m. 
Parents’ meeting: Thursday, October 11,  2018 - 6:30 
p.m. 
FIRST COMMUNION  Polish group: Sunday, May 5, 2019 
at 12:00 p.m. 
Parents’ meeting: Sunday, October 14,  2018 after the 
Polish Mass at 12:00 
CONFIRMATION: Saturday, June 8, 2019 at 5 p.m. 
Parents’ meeting: Thursday, October 18, 2018 - 6:30 
p.m. 

 

https://thorncreek.church/blogs/pastor-ruben/15/05/19/don%E2%80%99t-take-summer-vacation-god
https://thorncreek.church/blogs/pastor-ruben/15/05/19/don%E2%80%99t-take-summer-vacation-god


UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA JANA CHRZCICIELA– 24 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.  

WAKACJE 
W tym tygodniu kończy się rok szkolny i rozpoczyna okres  
wakacyjny. Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, obozy i 
kolonie życzę udanego, radosnego wypoczynku, ale też 
przypominam, że nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Proszę, 
nie zapominajmy, że każdy z nas, jako KATOLIK, ma 
obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która 
jest źródłem łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są 
wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. 
Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać 
nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy 
także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza 
wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle 
się pogłębiała—ks. Józef 

REFLEKSJA EWANGELICZNA  ŁK 1,57-66.80 
W sztuce sakralnej, zwłaszcza na wschodnich ikonach, 
św. Jan Chrzciciel jest przedstawiany w pokłonie przed 
Jezusem. Stoi w postawie pokory ze schyloną głową i 
wyciągniętą ręką wskazującą Zbawiciela. Będąc 
nauczycielem, nie zatrzymuje swoich uczniów przy sobie, 
ale prowadzi dalej. O jego młodzieńczych latach i 
dorastaniu wiemy niewiele. Bóg przygotowywał go na 
pustkowiu do zadania, które miał podjąć. Dzięki temu, 
gdy dorósł i stał się duchowym mistrzem dla innych, 
usłyszał w głosie Jezusa głos Zbawiciela. Widząc 
nadchodzącego krewnego, potrafił zobaczyć w Nim 
Baranka Bożego. Panie Jezu, proszę Cię dziś za wszystkich 
duchowych przewodników – biskupów, kaznodziejów, 
spowiedników, rekolekcjonistów, teologów. Udzielaj im 
mądrości, łaski poznania Ciebie oraz pokory. Pomóż mi 
zawsze dostrzegać w ich przepowiadaniu Twoją mądrość.  

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA  
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bo g 
jest łaskawy". Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana 
Zachariasza i Elz biety (Łk 1, 5-80). Jego narodzenie i 
posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, 
kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w s wiątyni (Łk 1, 
8-17). Narodzenie s w. Jana Chrzciciela poprzedziło narodziny 
Zbawiciela. Jan był ostatnim z proroko w Starego Testamentu i 
jednoczes nie pierwszym s więtym Nowego Testamentu, 
kto rego s mierc  w obronie prawdy i moralnos ci była ro wniez  
zapowiedzią zbawczej s mierci Jezusa. Wielkos c  Jana, 
„największego spos ro d narodzonych z niewiasty”, moz e byc  
włas ciwie odczytana tylko w s wietle z ycia Chrystusa, kto ry 
sam jest prawdziwą s wiatłos cią s wiata.   

ŚWIĘCI: PIOTR I PAWEŁ 
W piątek, 29 czerwca, obchodzimy uroczystos c  s w. Apostoło w 
Piotra i Pawła kto rzy są dwoma wielkimi filarami, na kto rych 
wsparty jest Kos cio ł rzymski. Tradycja głosi, z e ponies li 
s mierc  męczen ską tego samego dnia. Piotr jest wyznaczonym 
przez Chrystusa gwarantem, z e Kos cioła nie zwycięz ą z adne, 
nawet piekielne moce, oraz s w. Paweł, kto ry zanio sł 
Ewangelię poganom. Uroczystos c  ta jest okazją do 
podziękowania Panu Bogu za posługę wszystkich następco w 
s w. Piotra.  Bądz my wierni ich słowom i ich nauczaniu. Niech  
ich nauczanie stanie się dla nas drogowskazem na drodze 
wiernos ci i komunii z Panem Bogiem.  

ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w 
naszym kościele w piątek od godziny 8:00 do 18:45.  
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. 

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  
Na ostatnie naboz en stwo czerwcowe w tym roku,  ku czci 
Najs więtszego Serca Pana Jezusa, zapraszamy w poniedziałek 
25 czerwca, po Mszy św. o godz 19:00. 
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John Enright & deceased Members of the Family—
Bernadette Preston 
Parishioners 
W intencji Amelii Gniewek—Rodzice 
O udaną operację dla Heleny Jakiełek—Przyjaciele 
Zofia Ro z an ska i Rodzina Filipowiczo w, Jano w i 
Wrzoso w—Sławek z Rodziną 
Marcin Piersiak—Córka z Rodziną 
Paul Mike Lis—Ciocia z Rodziną 
Jan i Stanisław Rusin—Rodzina 
Krystyna Dąbrowska—Córka Anna z Rodziną 
Jan Wodała-6 rocz. s m.—Rodzice 
Małgorzata Kamin ska - 5 rocz. s m.—Rodzeństwo  
Janina i Bronisław Kozłowski 
Maria i Jo zef Łazewski—Rodzina 
Lila Wanda Karolewska - w 1 rocz. s m.—Przyjaciele 

7:00 PM 
 
 

+ Kazimierz Turczyn ski—Rodzina 
Nabożeństwo Czerwcowe 

 

7:00 PM 
 
 

+ Frank Baldassi—Baldassi Family 
St. Anthony’s Novena 
 

8:30 AM 
 

 God’s blessing and good health for Wladyslawa Rusin—
Daughters with Families 
 

8:30 AM 
 
+ Marian Kramarczyk 

 

7:00 PM 
 
 

 Special Intensions for Lorelie S. 
Novena to Our Lady of Perpetual Help  

SAKRAMENTY 2019 
PIERWSZA KOMUNIA grupa angielska: sobota, 4 maja, 
2019 godz. 17:00   
Spotkanie dla rodzico w: czwartek, 11 paz . 2018 - 18:30 
PIERWSZA KOMUNIA grupa polska:  niedziela, 5 maja  
2019 godz. 12:00  
Spotkanie dla rodzico w: niedziela, 14 paz .  po pol. Mszy s w. 

*** 
BIERZMOWANIE: sobota, 8 czerwca 2019 godz. 17:00  
Spotkanie dla rodzico w: czwartek, 18  paz . 2018 – 18:30   


