
ASCENSION OF THE LORD– MAY 13, 2018 

SHARELIFE 
Living the Gospel by supporting mental health wellness. In 
2016, over 2,000 people accessed individual, couple and 
family counselling at Catholic Family Services of Peel-
Dufferin, a ShareLife-funded agency. 
Often, clients sought help to address 
depression. Given that depression has 
replaced back injury as the number one 
reason for absenteeism at work, these 
services are helping clients maintain 
employment and stay out of poverty. By 
supporting ShareLife agencies like CFS 
Peel-Dufferin, you’re helping people find 
health and happiness. May 27 is the next 
ShareLife Sunday. Please give generously.  Our goal this 
year is $ 21,000. So far we have collected $13,469. On behalf 
of Cardinal Collins thank you very much for your support.  

FAMILY OF FAITH CAMPAIGN  
Family of Faith, a campaign of the Archdiocese of Toronto, 
would like to ask all of the parishioners who committed 
financially towards the campaign, to continue to fulfill their 
obligations. Parishioners, who paid with their credit cards and 
have changed it in the meantime, are asked to update their 
information with the Archdiocese. Parishioners who changed 
their addresses or phone numbers are asked to contact 
Donation Processing Centre at 416 934 3400 ext. 555 or 
campaign@archtoronto.org 

PARISH MISSION AT ST. AMBROSE– THIS WEEK 
Join Fr. Joseph Aytona, CPM for 5 evenings of Faith 
Inspiring Conferences followed by Benediction of the 
Most Blessed Sacrament on Sunday, May 13 to 
Thursday, May 17, 2018 at 7:00 p.m. – St. Ambrose 
Parish (782 Browns Line, Etobicoke, On). The 

presentation will last for approximately 45 minutes. 
Confessions will be available after the presentation. Please 
attend this grace filled conference! 

ADORATION AND SOCIAL FOR YOUTH 
Join us for Adoration & Confession, followed by 
meeting people, on Thursday, May 17 from 7:00 p.m. 
to 9:30 p.m.  @ Christ the King Church & Parish hall.  

THIRD ANNUAL RETREAT FOR WOMEN 
St. Augustine’s Seminary’s Institute of Theology and Lay 
Spiritual Formation invites for „A Reflection on Some Women 
of the New Testament” workshop on June 9, 2018 at 9:30 
a.m.—3:00 p.m.,  2661 Kingston Rd., Scarborough, ON.  
Registration: www.staugustines.on.ca, 416 261 7207 ext 235.  

CHURCH BULLETIN ADVERTISING 
Please support our bulletin and advertise your product, 
business or service.  For more information call Liturgical 
Publications at 905-624-4422.  Thank you for your 
support!   

 SECOND COLLECTION 
Today’s second collection is for the Building Fund. Thank you 
for your gnerosity. 

   

Sunday Collection:  $ 2,734    
The Pope’s Pastoral Works:  $ 556  

GOSPEL REFLECTION MK 16, 15-20 
The feast of the Ascension seems to be more about the 
apostles going out than Jesus going up! As Jesus goes to 
his Father, the message is to take over the gospel now, 
and to be witnesses to him. We are to share what we 
have received, speak of what we have seen and heard. 
https://sacredheartmessenger.com/tag/mark-1615-20/ 

HAPPY MOTHER’S DAY TO ALL OUR MOMS 
I would like to wish all of the mothers of our Christ the King 
community a very blessed day.  May God reward you for 
many ways you have loved; for choosing wisely, for 
accepting openly, and for teaching, encouraging and 
reprimanding patiently. Through the intercession of the 
Blessed Virgin Mary, may your memories be joyful as you 
keep them in your heart and may she gain for you every 
blessing from Jesus her son. Amen.  

NOVENNA TO SAN FILIPPO NERI  
Novenna to San Filippo Neri begins on Tuesday, May 15 at 
8:00 p.m.  at our church. 

80TH ANNIVERSARY OF OUR PARISH 
This year we celebrate 80th Anniversary of Christ the King 
Parish.  Our main celebration will be on  the 25 of 
November, at 5:00 p.m. Mass on the day of the 
Solemnity of Christ the King. Please share your 
stories and pictures with us by sending it 
to:office@christthekingparish.info. or drop it in person. 

25th ANNUAL MARIAN DAY  
May 19th Canada Christian College, Toronto. More Info. 
www.marianday.ca; 416-251-4245. 

 

FIRST HOLY COMMUNION  
This weekend 47 children will receive for 
their first time the Holy Communion. 
Saturday at 5:00 p.m. English group and 
Sunday at 12:00 p.m. Polish group.  We pray 
for all the children, that Jesus will guide their 
life and protect them, and they will always 

have a special place in their hearts for him.  
Communicants: Karl Brendan Aguilar, Vionie Lilia 
Bertrand, Emma Noelle Buchan, Quinlan Duffy, Juraj 
Fejdon Fejko, Joshua Lennon Fontenelle, Mee Young 
Isabella Gabriel, Jorgeo Francisco Gagui, Henry 
Gordon Goretz, Meti Dereje Goro, Matthew Edgar 
Green, Sophia Gabrielle Saguisag Guerra, Jackson 
Richard Andrew Harris, Angus Benedict Beaton 
Hawley, Emma Carol Hogan, William Calvin Holland, 
Sophia Alexa Ilnisky, Olivia Evangeline Jeronimo, Leif 
Kasunic, Khristian Aiden Alejaga Latumbo,  Marion 
Isabel Mora, Avaya Eloise Murray, Alexa Zofia Nayyar, 
Leonidas Alexander Nayyar, Dylan Vincent Nolasco, 
Emily Padinhu Nunes, Taylor Rose O'Neil, Carolina 
Raquel Panduro, Mary Catherine Rea, Ella April 
Rodericks, Seraphina Rygelis, Catherine James Seguin, 
Sophia Margaret Seguin, Caden Alex Semeniuk, 
Vladimir Tvrdon, Bismarck Javier Vivero, Devon 
William Young, Iain Derek George Zavagno. We would 
like to congratulate and thank all the parents for helping 
their children in the journey towards this very special day.  
Thank you Sandra, Bozenka and Clarise for all preparation 
classes, and Michael for music during the ceremony. 
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WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE– 13 MAJ, 2018

SKŁADKA NA SHARELIFE 
Ż yj Ewangelią wspierając zdrowie psychiczne. W 2016 roku 
ponad 2,000 oso b skorzystało z poradnictwa 
indywidualnego i rodzinnego w Catholic Family Services w 
Peel-Duferin, agencji fnansowanej przez ShareLife. Klienci 
często szukali pomocy w radzeniu sobie z depresją. Biorąc 
pod uwagę, z e obecnie depresja zastąpiła urazy pleco w jako 
gło wny powo d nieobecnos ci w pracy, usługi te pomagają 
klientom w utrzymaniu zatrudnienia i unikaniu ubo stwa. 
Wspierając agencje ShareLife, takie jak CFS Peel-
Dufferin, pomagasz ludziom wro cic  do zdrowia i 
odnalez c  szczęs cie. 27 maja jest niedzielą 
ShareLife. Bądz  hojny. Suma wyznaczona przez 
Archidecezję  w tym roku wynosi $ 21,000. Do dzisiaj 
zebralismy $13,469. W imieniu Kardynała Collins pragnę 
podziękowac  za dar serca na ten cel. 

WAKACJE Z BOGIEM  
Parafia s w. Kazimierza w Toronto organizuje „Wakacje z 
Bogiem” dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, na ontaryjskich 
Kaszubach,  kto re odbędą się od 13 do 23 sierpnia 2018 r.  W 
tym roku pobyt pod duchową opieką o. Pawła Nyrka i 
opiekuno w/młodziez y uniwersyteckiej. Cena $450; drugie 
dziecko $400; trzecie dziecko $225. Potrzebujemy tez  
wolontariuszy/ekipę rodzico w do kuchni. Więcej info. i 
rejestracja w biurze parafialnym (416) 532-2822.  

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE 
Fundament, I Tydzien , II Tydzien , III Tydzien  oraz IV Tydzien  
w połączeniu z dos wiadczeniem Odnowy w Duchu S więtym 
odbędą się w dniach od 1-8 lipca br. w ośrodku Mount 
Mary Retreat Centre, Ancaster, Ontario. Rekolekcje prowadzi 
o. Pawel Sawiak SJ oraz o. Maciej Obrzazgiewicz SJ wraz z 
zespołem “Mocni w Duchu” z Polski.  Koszt os miodniowych 
rekolekcji wynosi $620 od osoby, w tym wliczone są posiłki i 
noclegi w os rodku rekolekcyjnym. Jes li chcesz zgłosic  swo j 
udział prosimy o przesłanie danych osobowych na email 
magis0007@gmail.com lub Magda cell.: 905 301 7544. 

DRUGA SKŁADKA 
Dzisiaj zostanie zebrana druga składka na potrzeby naszego 
kos cioła. Bo g zapłac ! 

REFLEKSJA EWANGEICZNA MK 16, 15-20 
W Ewangeliach opowiadających o Wniebowstąpieniu 
Jezusa nie widać cienia smutku. Uczniowie nie płaczą, nie 
protestują, nie użalają się nad sobą, że już więcej nie 
zobaczą Mistrza i Nauczyciela. Może się to wydać trochę 
dziwne. Przecież pożegnania zwykle bywają trudne, 
zwłaszcza gdy odchodzi ktoś, kogo kochamy. Tymczasem 
Jezus, choć wstępuje do Ojca, jednocześnie pozostaje 
obecny ze swoim Kościołem, współdziała ze swoimi 
uczniami i wskazuje prawdziwy kierunek naszego życia. 
Chryste, Ty, wstępując do nieba, obdarzyłeś swoich 
uczniów nową mocą, by z odwagą i radością szli na krańce 
świata głosić Ewangelię. Udziel także mnie łaski Ducha 
Świętego, abym wszędzie tam, gdzie jestem, potrafił 
świadczyć o Tobie. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018
-5-13 

DZIEŃ MATKI  
W ten weekend w Kanadzie i innych krajach  obchodzimy 
Dzien  Matki.  Ż tej okazji prosimy Cię Maryjo, Najlepsza 
Matko, wez  w swoją opiekę – w dniu Ich s więta – wszystkie 
Mamy s wiata. Te kobiety, kto re juz  są Mamami, a takz e te, 
kto re nimi będą, aby tak jak Ty do kon ca kochały i były 
wierne, a ich dzieci darzyły je miłos cią i szacunkiem. Wez  w 
swoją opiekę takz e Mamy zmarłe i wypraszaj im u Twego 
Syna łaskę z ycia wiecznego. Amen.  

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
Trwa miesiąc maj podczas kto rego czcimy w sposo b 
szczego lny Matkę Boz ą poprzez s piew Litani Loretan skiej. W 
naszym kos ciele w kaz dy poniedzialek po Mszy s w. o godz. 
19:00 odprawione będzie naboz en stwo majowe. 

JUBILEUSZ  25 LAT  KAPŁAŃSTWA  
OJCA  JACKA  CYDZIKA 

W niedzielę, 27 maja 2018 r. odbędzie się BANKIET 
JUBILEUSZOWY  z okazji 25-lecia kapłaństwa o. Jacka 
Cydzika, redemptorysty, duszpasterza Rodziny Radia 
Maryja w Kanadzie. Godz. 11:00 -  Msza s w. z bł. 
jubileuszowym w kos ciele s w. Maksymiliana Kolbe w 
Mississauga, godz. 14:00 -  bankiet w Polskim Centrum 
Kultury. Ojciec Jacek będzie udzielał błogosławien stwa 
jubileuszowego po Mszy s w. o godz. 8:00. Bilety na bankiet i 
rezerwacje: Joanna Szydłowska  905-819-1040, oraz Joanna 
Strzezek 905-845-3553. Ojciec Jacek Cydzik od wielu lat  jest 
stałym gościem i przyjacielem naszej parafii. Zachęcamy 
do licznego udziału w tej jubileuszowej uroczystości.  
Życzymy Ojcu Jackowi błogosławieństa Bożego. 

 
5:00 PM  Intention of the First Communion Children—Parents 

 
9:00 AM 

10:30 AM 

12:00 PM 

(POL) 

+ 

 

 

 

Julia Novakowski—Stanley Novakowski 

Parishioners 

W intencji Dzieci Pierwszokomunijnych—Rodzice 

 

19:00 PM 
(POL) 

+ Ża dusze w czys ccu cierpiące—Bożena 

 

7:00 PM 
 
+ Wacław i Jarosław Kuczewski 

 

8:30 AM 
 

7:00 PM 

+ Janina Horl—Dzieci 
 
Intention of the 1st Communion Children 

8:30 AM + Pinky, Jolanda & Melcher, Jolanda 

7:00 PM 
 
+ Janina i Mieczysław Jaworski 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
Do Pierwszej Komunii S w. przystąpi w tym roku  w naszej 
parafii 47 dzieci.  12 maja o godz 17:00 podczas ang. Mszy 

s w. 38 dzieci, oraz 13 maja o godz 12:00 
podczas pol. Mszy s w: 9 dzieci: Nicolas 
Gorny, Alexander Goswin Mattner,  Oliver 
Olak, Konrad Pakulski, Maximilian 
Rzadkowski, Oliver Szymański, Angelica 
Wesierski, Veronica Węglarz, Kaya 

Wojtanowska. Życzymy wszystkim dzieciom, aby 
Dobry Jezus był dla nich drogowskazem i opiekunem na 
drodze pielgrzymowania. Rodzicom gratulujemy 
doprowadzenia swoich dzieci do Stołu Pan skiego i 
ukazania im waz nos ci Boga w szerzeniu miłos ci do innych 
ludzi.  Dziękujemy pani Monice, katechetce, za 
przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii S w., a pani 
Agnieszce wraz z cho rkiem za piękną oprawę muzyczną. 
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