
FIFTH SUNDAY OF EASTER – MAY 19, 2019 

CALLING ALL MOMS! 
Mothers Group meeting will take place on Wednesday, 
June 5, 2019 @ 7:00 pm—8:30 pm at our parish. 
More information at: info@catholicmomsgroup.com or 
call Daina 416 907-1042.  

MAGNIFICAT BREAKFAST 
Saturday, May 25, 2019 at 9:30 am-12:30 pm.  New 
Location: The Veneto Centre (7465 Kipling Ave., 
Woodbridge).  Registration: $30 each.  Seats not sold 
at the door.  More info: www.stbenedicts.ca/
docs/2019. 

WORLD DAY OF PRAYER FOR THE CATHOLIC 
CHURCH IN CHINA 

In 2008, Pope Benedict XVI declared May 24th, feast 
day of Our Lady Help of Christians, as the World Day of 
Prayer for the Church in China as an act of 
solidarity and solicitude with the faithful of Asia. The 
Church in China is in a troubled state, especially since 
the long march of Communism under Chairman Mao, 
who, like so many other nations, established a Marxist 
government in China in 1949, to disastrous effect, with 
untold millions displaced and murdered. Mao also 
established a government-sanctioned-and-controlled 
‘Catholic’ Church (officially, the ‘Chinese Patriotic 
Catholic Association’), persecuting members of the 
faithful Church, that is, those who remained faithful to 
Rome and the Magisterium. Our Lady of Sheshan, 
sustain all those in China, who, amid their daily trials, 
continue to believe, to hope, to love. May they never be 
afraid to speak of Jesus to the world, and of the world 
to Jesus. In the statue overlooking the Shrine you lift 
your Son on high, offering him to the world with open 
arms in a gesture of love. Help Catholics always to be 
credible witnesses to this love, ever clinging to the 
rock of Peter on which the Church is built. Mother of 
China and all Asia, pray for us, now and for ever. 
Amen! 

SECOND ANNUAL ARCHDIOCESAN  
GATHERING OF FAMILIES 

FAMILY OF THE HEART PRAYER 
Saturday, June 22,2019, 9:00 a.m.—4:00p.m. at St. 
Maximilian Kolbe Parish (4260 Cawthra Rd., 
Mississauga, ON). The cost to attend is $35 per family 
(any size) and includes lunch and snacks.  To register, 
please visit: www.archtoronto.org/family. 

GOSPEL REFLECTION J 13,31-33A.34.35  
Our belief in Jesus also comes with a 
responsibility. We are called to proclaim the 
Gospel by our words and more importantly, by our 
deeds. We have to live our faith, not simply profess 
our faith in Jesus. Just as Jesus commissioned his 
disciples to “go forth and preach the Gospel,” Jesus 
also sends us forth to live the Gospel and to preach 
the Gospel in word and deed. This is our call, our 
challenge and our gift. How will we respond? Will 
we go forth and spread the Gospel by word and 
example? Jesus is depending on us! http://
ferdinandbenedictines.blogspot.com/2016/04/
reflection-john-1331-33a-34-35.html 

VICTORIA DAY LONG WEEKEND  
MONDAY, MAY 20 - MASS SCHEDULE 

10:30 AM – Mass in English 
12:00 PM  – Mass in Polish 
19:00 PM – NO Mass 

BAPTISM PREP CLASSES FOR PARENTS 
We are offering Baptism Preparation Classes for 
Parents planning to have their child baptized in 
the near future.  Next classes are on  Tuesday, May 21 
& 28, 2019 at 7:00 PM.  For more info.  please call 
the parish office. 

NOVENA TO ST. FILIPPO NERI 
May 20-23 with the Holy Mass at 8:00pm.  On May 
24  Holy Mass at 7:00pm with the Main Celebrant, 
Bishop J. Dabrowski, Auxiliary Bishop of London and 
procession.  Refreshments to follow at the parish hall.  
Come and join us on this special day.  May 26 Holy 
Mass at 9:00 a.m. 

DINNER & DANCE 
The Comitato Filippo Neri of Toronto invites you 
to the Gala Dance & Dinner, on May 26, 2019 at the Le 
Treport Hall (1075 The Queensway Ave. E., Mississau-
ga). Tickets: $70-adults & $35-kids under 12.  For tick-
ets and more info. call Filippo Finelli @ 647 885 0997. 

SHARELIFE COLLECTION JUNE 2ND  
Living the Gospel by supporting 

youth ministry in our parishes. What 

difference does training make for 

youth ministers? 40+ youth 

ministers in the Archdiocese of 

Toronto collectively impact 

thousands of youth and their 

families. The Office of Catholic Youth (OCY), funded by 

ShareLife, visits parishes, equips youth ministers, and 

facilitates networking—including an archdiocesan 

training day attended by 200 youth ministers and 

volunteers. OCY helps ensure a vibrant church for 

future generations. June 2 is the next ShareLife 

Sunday. Please give generously. 

 

 

COFFEE SUNDAY 
You are invited for coffee and friendship in the 
church hall after 9:00 and 10:30 AM Masses 
on June 2nd, 2019 organized by Mothers 
Group.   
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 PIĄTA NIEDZIELA  WIELKANOCNA – 19 MAJ, 2019

 SKŁADKA NA SHARELIFE – 2 CZERWCA 
Ż yj Ewangelią wspierając duszpasterstwo 
młodziez y w parafiach. Warto inwestowac  
w szkolenie lidero w młodziez y, bo mają 
bezpos redni wpływ na tysiące młodych 
oso b i ich rodziny. Biuro młodziez y 
katolickiej, finansowane przez ShareLife, 

odwiedza parafię, kształci lidero w i pomaga nawiązywac  
kontakty – w samym dniu szkoleniowym w archidiecezji 
bierze udział 200 lidero w młodziez y i wolontariuszy. 2 
czerwca przypada kolejna niedziela ShareLife. Bądź 
hojny. 

KAWIARENKA PARAFIALNA 
Serdecznie zapraszamy na kawę, pyszne domowe 
wypieki  i wspo lnie spędzony czas w kaz dą niedzielę, po 
polskiej Mszy św. o godz. 12:00,  w sali parafialnej.   

REFLEKSJA EWANGELICZNA J 13,31-33A.34.35 
Życie wiary jest przebywaniem z Jezusem, 
wpatrywaniem się w Jego dzieło i naśladowaniem 
Jego czynów. W tym wszystkim wyraża się 
chwała, jaką Syn uwielbia Ojca i sam przez Ojca 
zostaje uwielbiony. Jest w tym także miejsce dla 
każdego człowieka. Jezus przed odejściem do 
Ojca pozostawia nam swój testament: 
przykazanie miłości bliźniego, którego miarą jest 
Jego miłość, jaką umiłował każdego z nas. 
Zostaliśmy umiłowani miłością odwieczną, która 
nie zna końca, trwa mimo różnego zła. Nie ma też 
względu na osoby, lecz ogarnia każdego. Nie bój 
się, że nie dasz rady wykonać tak trudnego 
testamentu. Jezus ze swoją miłością pozostał z 
tobą. Chce, abyś razem z Nim wchodził na drogę 
tej niesamowitej przygody uwielbienia Boga w 
miłości bliźniego. Nie lekceważ żadnej chwili, nie 
lekceważ drobnych rzeczy: wszystko może być 
wypełnianiem Jezusowego testamentu. Ty, Panie, 
dałeś nam przykazanie nowe: miłości bliźniego 
na wzór tej miłości, jaką umiłowałeś każdego z 
nas. Pomóż mi wypełniać Twój testament, aby 
Bóg był uwielbiony. https://www.paulus.org.pl/
czytania?data=2019-5-19 

 NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
W naszym kos ciele w poniedziałki gromadzimy się na 
naboz en stwie majowym ku czci Matki 
Najs więtszej  po Mszy św. o godz. 19:00  

DŁUGI WEEKEND – PONIEDZIAŁEK 20 MAJA  
10:30 – Masza po angielsku 
12:00 – Masz po polsku 
19:00 – NIE MA Mszy  

DZIEŃ  MODLITW ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH 
24 maja jest w Chinach wspomnieniem Matki Boz ej z 
Sheshan – Kro lowej Chin. Papiez  Benedykt XVI 
ogłosił ten dzien  s wiatowym Dniem Modlitw za 
Kos cio ł w Chinach w lis cie skierowanym da całego 
Kos cioła powszechnego w 2007 r. Papiez  napisał: 
„Jako Pasterz Kos cioła powszechnego pragnę wyrazic  
z ywą wdzięcznos c  Panu za bolesne s wiadectwo 
wiernos ci, jakie chin ska wspo lnota katolicka dawała 
w okolicznos ciach prawdziwie trudnych. 
Ro wnoczes nie odczuwam jako mo j wewnętrzny i 
niezbywalny obowiązek i jako wyraz mojej 
ojcowskiej miłos ci, koniecznos c  utwierdzania w 
wierze chin skich katoliko w i wspierania ich jednos ci 
za pomocą s rodko w włas ciwych Kos ciołowi”. 
Natomiast rok temu 23 maja papiez  Franciszek 
powiedział: „Najdroz si uczniowie Pana w Chinach, 
Kos cio ł powszechny modli się razem z wami i za was, 
abys cie nawet pos ro d trudnos ci mogli nadal 
powierzac  się woli Boz ej. Matka Boz a nigdy nie 
przestanie wam pomagac  i będzie was strzegła swoją 
macierzyn ską miłos cią”. 

5:00 PM  + Tiberio Santos—Wife 

9:00 AM 
10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 

 
+ 
 
 
 
+ 
+ 
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Parishioners 
Charlene Kelly—Ron & Brenda Mac Neil 
Dziękczynna za otrzymane łaski z pos bą o dalsze bł.  
dla Janiny i Jo zefa Piękny—Rodzina 
O łaskę zdrowia i udaną operację dla Iwony 
Kazimierz Turczyn ski—Halina 
Włodzimierz Walaszczyk w 8 r. s mierci—Ż ona z 
Rodziną 
Edward Lipien  i zmarli z Rodziny—Rodzina 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 
8:00 PM  

 
+ 

Amanda & Kevin Vu & Their Family 
Barbara Lipowczyk—Janina 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
NOVENA TO ST. FILIPPO NERI 

      

7:00 PM 
 

8:00 PM 

+ Rolando Santos Guillerma Reyes—Linda Santos 
St. Anthony’s Novena 
NOVENA TO ST. FILIPPO NERI 

8:30 AM 
8:00 PM 

 For God’s Blessings and help for Lydia Fernandez 
NOVENA TO ST. FILIPPO NERI 

8:30 AM 
8:00 PM 

+ Paewł Lis—Rodzina 
NOVENA TO ST. FILIPPO NERI 

7:00 PM 
 
 

 Intention of Saint Filippo Comitato 
NOVENA TO ST. FILIPPO NERI 
Bishop J. Dąbrowski, Auxiliary Bishop of London 
Mass + Procession +Refreshments  

5:00 PM  + Żofia, Julian & Roman Kloc, Roman & Anna 
Niezgoda—Family 

9:00 AM 
10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Deceased Members of St. Filippo Neri/Parishioners 
Gilles Aube—The Mochocki Family 
Katarzyna i Jo zef Niepsuj, Helena Han czyk oraz zmarli 
z rodziny Niepsuj, Pluta i Fitko 
Jan Wodała w 7 rocz. s m—Rodzice z Rodziną 
Paweł Lis—Rodzina 
Krzysztof Smarkusz w 21 rocz. s m—Mama z Rodziną 

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-5-19
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-5-19

