
THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME – NOVEMBER 10, 2019 

ALTAR SERVERS AWARDS  
Every year the Serra Club organizes a special ceremony 
to recognize altar servers from parishes in Toronto for 
their exceptional service.  This year on November 9 the 
following altar servers from our parish will be 
presented with the “Bishop’s Award for Service” by 
Bishop Boissoneau: Vince Tran, Peter Vu, James Par, 
Tomek Ramsurair. Congratulations! 

REST IN PEACE  
Last week, Tuesday, November 5, we said final 
goodbye to Antonio De Palma, who passed away on 
Thursday, October 31.  He was a long time parishioner, 
well known to the Christ the King community by being 
an Eucharistic minister and a member of the Knights of 
Columbus. He attended many parish events.  Antonio, 
may you rest in God’s peace. 

REMEMBERING OUR PARISH IN YOUR WILL 
November is "Make a Will" month! The Church is 
where we experience many important moments in our 
lives. A bequest is a beautiful way to express your faith 
and gratitude for a lifetime of blessings – a lasting 
legacy of love that will help the Church continue with 
its many ministries. When making your will, please 
consider a bequest to Christ the King Church. For 
more info. please call the parish office or the 
Development Office of the Archdiocese at 416-934-
3411, ext. 519 or visit www.archtoronto.org/
development.  

SUNDAY MISSALS FOR 2019/2020  
Sunday Missals are now available for purchase at 
the back of the church for $ 5.00 each & Sunday 
Missals for Young Catholics  are $10 each.   

SECOND COLLECTION 
Today’s second collection is for our building 
fund.  Thank you for your ongoing support.  
God Bless you. 

      Sunday Collection:  $ 3,165 

 

GOSPEL REFLECTION LUKE 20, 27-38   
How do we know there is life after death? We know 
through Scripture and the tradition of the Church. 
But more important than these, through God's 
dynamic presence, he communicates the love and 
compassion of his will. We can trust God in all 
things, including the greatest challenge life gives 
us, death. If he lives, so shall we, for his love 
transcends all things, even death itself. Whom 
would you like to see in the next life? How would 
you like to see raised up and share in God's love? 
Pray for those people this week. http://www.word-
sunday.com/Files/c/32-c/A-32-c.html 

REMEMBRANCE DAY – NOVEMBER 11  
Canadians pause today in silence to remember those 
who died in war and to pray for the victims of 
aggression and inhumanity throughout the world. This 
is a day to pray for peace, to consider what we are 
doing as individuals, as a community and as nations to 
bring God’s peace into the world. This is a day when a 
believing community should rededicate itself by 
prayer and action to the ideals Jesus gives us in the 
Beatitudes.  

NOVEMBER – THE MONTH OF REMEMBRANCE 
The Church has a long tradition of remembering those 
who have passed on to the love and mercy of God. We 
do this in a special way on the Feast of All Souls, 
November 2, and throughout the month of November. 
Here at Christ the King, we have the Names of the 
Dead placed in the front of the altar where they 
will remain to be remembered throughout the 
month of November at all masses.  I encourage you 
to, throughout the month of November to attend the 
daily Masses and offer the Holy Communion for the 
intention of the souls in purgatory. “Eternal Life grant 
to them, O Lord. May their souls and the souls of all the 
faithful departed, through the mercy of God, rest in 
peace. Amen.” 

CATECHESIS FOR ADULTS AND YOUTH  
(13+) AT CHRIST THE KING PARISH 

The Neocatechumenal Way is hosting 
a series of catechesis for adults  and  
young  adults at  our parish,   
every  Monday evening  
&  Thursday  evening at 8:00 p.m. in 
the parish hall, up to December 9.    
These evenings are a chance to 
rediscover the meaning of our baptism 

and deepen our personal faith.  It is also a great 
opportunity for those who would like to do a spiritual 
retreat in the time of Advent.  Babysitting  available. 
„Jesus Christ loves you; He gave His life to save you; 
and now He is living at your side every day to 
enlighten, strenghten and free you.”  - Pope Francis  

 SACRAMENTS 2020 
 

FIRST COMMUNION:  
Saturday, May 2, 2020 at 5:00 p.m. 

 Classes:  Wednesdays at 7:00 p.m  
           STILL ACCEPTING REGISTRATIONS      
 UNTIL  NOVEMBER 13, 2019 
CONFIRMATION:  

     Saturday, April 25, 2020 at 5:00 p.m. 
 First Class:  Saturday, January 18, 2020 
 at 3:00 p.m   

STILL ACCEPTING REGISTRATIONS 
 

REGISTRATION FORMS AVAILABLE AT THE BACK 
OF THE CHURCH, PARISH OFFICE & WEBSITE 

http://www.archtoronto.org/development
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http://www.word-sunday.com/Files/c/32-c/A-32-c.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrpPWzvLDeAhUf3YMKHUxSDzUQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.united-church.ca%2Fworship-special-days%2Fremembrance-day&usg=AOvVaw19NgkV4VQYpzblR_xLskNn


TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 LISTOPAD, 2019

 

KATECHEZY DLA DOROSŁYCH 

Serdecznie zachęcamy do udziału w katechezach dla 
dorosłych, kto re odbywają się w każ dy poniedżiałek i 
cżwartek w sali parafialnej o godżinie 20:00.       

ODPUST PARAFIALNY – 24 LISTOPADA  
W Uroczystos c  Chrystusa Ko rla, 24 listopada, 
celebrowac  będziemy Odpust Parafialny. Zaprasżamy 
na Msżę świętą o godż. 12:00 w południe pod 
przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Biskupa 
Mateusza Ustrzyckiego.   

WIZYTA SIÓSTR MISJONAREK 
W  niedzielę 17 listopada będziemy gos cic  w parafii 
Siostry Misjonarki s w. Piotra Klawera z Toronto. Przez 
125 lat Zgromadzenie to słuz y Kos ciołowi Misyjnemu i 
pomoc misjonarzom na całym s wiecie, pomagając 
przy: zakupie z ywnos ci, leko w, pomoc w zaopatrzeniu 
szko ł i szpitali, promocja kobiety, dzieci ulicy, 
budowie kos cioło w, druku katolickich publikacji, itp. 
Ci, kto rzy poza modlitwą pragną wspomo c materialnie 
dzieło misyjne, mogą to uczynic  nabywając Kalendarż 
Misyjny na rok 2020, różańce lub ręcżnie robione 
kartki na Boże Narodżenie i inne okażje. 

 REFLEKSJA EWANGELICZNA ŁK 20, 27-38 
Zacieśnianie perspektywy życia prowadżi do 
wysżukiwania sżtucżnych problemów. Mogą być 
one próbą podważania autorytetu Jeżusa. Jeżus 
żachowuje spokój. Jest pewien swoich racji. 
Wykorżystuje tę sytuację, aby udżielić nam 
życiowej lekcji. Mówi dżiś, abyśmy patrżyli na 
życie, żarówno swoje, jak i tych, którży już 
odesżli, w perspektywie pewności 
żmartwychwstania, nadżiei życia równego 
aniołom. To mobiliżuje do walki, aby nie 
poddawać się żadnemu panowaniu oprócż 
Jeżusowego. Jeżus żaprasża do prżeżywania życia 
w żadżiwieniu ż nieosiągalnej nasżymi siłami 
godności dżiecka Bożego. Pomaga odkrywać, że 
Bóg jest Bogiem życia i nie chce śmierci 
grżesżnika. Potrafi ożywić to, co wydaje się już 
nieodwracalnie martwe. W Tobie, Panie, jest 
źródło mojego obecnego życia, a w Twoim 
żmartwychwstaniu nadżieja na życie wiecżne. 
Niech ta nadżieja prżeniknie moje myślenie i 
ukierunkowuje wybory mojego serca. https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-11-10 

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległos ci pragniemy polecac  Boz ej Opatrznos ci 
losy naszej Ojczyzny i rodako w na całym s wiecie. 
Dzisiaj, tj. w niedzielę przed Mszą s w. o godzinie 
12:00 w południe kro tkie naboz en stwo dziękczynne 
za niepodległos c  naszej ojczyzny. 

XI DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM 
PRZEŚLADOWANYM   

W te niedzielę przez ywamy 11. Dżien  Solidarnos ci ż 
Kościołem Prżeśladowanym, organizowany przez 
Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kos ciołowi w 
Potrzebie. Tegorocznym tematem jest Sudan 
Południowy – Przemilczane cierpienie! https://
archidiecezjalubelska.pl/blog/xi-dzien-solidarnosci-z-kosciolem-
przesladowanym/ 

WYPOMINKI  
W listopadżie modlimy się ża żmarłych 
polecanych w wypominkach podczas wszystkich 
Mszy s w.  Koperty moz na składac  w koszyku pod 
ołatarzem lub na niedzielną tacę.  Po polskich Msżach 
św. będżie również odmawiana koronka do 
miłosierdżia Bożego.  

 KATECHEZA DLA DZIECI 

Z uwagi na  brak wystarczającej ilos ci dzieci 
pierwszokomunijnych na rok 2020, do katecheży 
mogą dołącżyć dżieci ż klas pierwsżych i trżecich. 
Katecheży rożpocżną się w prżysżłą niedżielę, 17 
listopada po polskiej Msży świętej.  
Zaintresowanych tą propozycją rodzico w  prosimy o 
kontakt z Księdzem Jo zefem po Mszy s więtej lub z 
biurem parafialnym. 

 
5:00 PM + 

 
Loretta Enright & all deceased members of the family—
Bernadette Preston 

 
9:00 AM 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 

+ 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

In memory of Giovanni Pavia—wife Carmela 
Peter Brennan—family 
O bł.Boz e dla Anny Hecold w dniu urodzin—siostra 
Maria i Piotr Gimła—rodzina 
Zmarli z rodziny Rosiewicz i Byczko 
Adam Wdowiak w 4 r. s mierci—rodzina 
Barbara i Stefan—rodzina 
Marianna i Władysław Suchodolscy—rodzina 
Natalia i Stanisław Kowalscy—rodzina 
Paweł Flanek 
Mieczysław Biegajło 

7:00 PM 
(POL) 

+ Franciszek Kaczmarek i Alfreda Lewin ska—rodzina 

 

7:00 PM + Janina Jawor—daughters & family 
St. Anthony’s Novena 

8:30 AM + Nilo Shorekela 

8:30 AM  Parishioners 

7:00 PM 
 

 Thanksgiving—Tita 
Novena to Our Lady of Perpetual Help 

   
5:00 PM + Stanislaw Stalony—wife & family 

   
9:00 AM 

10:30 AM 
12:00 PM 

+ 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

Fausto & Cirila Escalande—Sonia & Filippo Finelli 
Cresencia Penarroyo—family 
O szczęs liwą operację i zdrowie dla Anny Kędzi—mąż 
Feliksa, Franciszek i Jo zef Lalak—rodzina 
Halina Furman—znajomi 
Eugeniusz Grzybowski—rodzina 
Halina Woz nica—córka z rodziną 
Kazimiera, Edward i Tadeusz Studzin scy i zmarli z 
rodziny 
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