
THIRTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME – NOVEMBER 11, 2018 

NEW TO OUR PARISH? 
If you are a new parishioner of Christ the King Parish we 
offer you a warm welcome. Please take the time to 
register and receive your personal box of Sunday 
Offering Envelopes. You can register by visiting the 
parish office during the business hours or by completing 
a registration form available at the back of the Church. 
We are glad you are here! 

NEW MEMBERS NEEDED 
St Vincent de Paul Society, provides meaningful 
opportunities for volunteers to serve their neighbours in 
need with love and compassion.  New members are needed 
to bring new ideas and energy to St. Vincent de Paul Society’s 
mission.  Please call   416 486-1115 to join the team and 
help other people in need.  

 CHRISTMAS BAZAAR 
Holy Angels’ Bazaar Group invites for Christmas Bazaar on 
Saturday, November 17, 2018  from 9:30a.m. to 2:30 p.m.                         
Delicious Spaghetti Dinner! At Holy Angels Church Hall (61 
Jutland Rd, 3 blocks north of Queensway off Islington Ave).                                                                  

DINNER FOR CHRISTIANS IN THE MIDDLE EAST 
SATURDAY, NOVEMBER 17, 2018 

A dinner recognizing the faith and plight of Christians in the 
Middle East will take place on Saturday, November 17, 2018 
at 6 p.m. at the Toronto Grand Banquet & Convention 
Centre, located at 30 Baywood Rd. in Etobicoke. Cardinal 
Collins will be in attendance, alongside Bishop Bawai Soro of 
the Chaldean Eparchy of Mar Addai. All are welcome to 
attend!  More info.: www.cmedinner2018.eventbrite.ca. 

ARCHDIOCESAN GATHERING OF FAMILIES 
„FAMILY AT THE HEART OF SERVICE” 

Cardinal Thomas Collins is pleased to invite families from 
across the diocese to our first Archdiocesan gathering of 
families! Our family-friendly day will include inspirational 
talks from Cardinal Collins and families, prayer, praise and 
worship, and hands-on service activities. Grandparents, 
parents and children of all ages are welcome.  The event will 
be held on Saturday, November 17, 2018, 9 a.m. – 4 p.m. at 
Our Lady Queen of Poland Church, 625 Middlefield Road, 
Scarborough, ON M1V 5B8.  There is no cost to attend, 
however registration is required. For more information 
or to register, visit: http://bit.ly/familyserviceTO or call 416 
934-3400 ext. 523. 

SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2019 
We will soon begin preparing donation envelopes for 2019. 
Parishioners who do not currently use weekly donation 
envelopes, but would like to do so,  are asked to contact 
the parish office. Parishioners using envelopes will re-
ceive a tax receipt at the beginning of the New Year.  

2019 SUNDAY MISSALS 
Sunday Missals for 2019 are available after all Masses on the 
weekends at the back of the Church. Missals for adults are $5 
each & Sunday Missal for Young Catholic cost $10. 

 

   

 
Sunday Collection: $ 2,889  

GOSPEL REFLECTION  MK 12,41-44 
We live in a very image-conscious society. Status, 
respect and ‘face’ are very important. How we are seen 
is more important than who we really are. What 
matters is not what we have or what we can get; not 
what we can do or what people think of us. What 
matters is that I be fully, freely, truly my real self 
before God and before others. Can I let go of 
everything to give myself totally into his hands with 
the sure conviction that he will give me the support I 
need? When a lot of us do that our faith will be 
confirmed. https://livingspace.sacredspace.ie/OB321/ 

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 
Masses.  I encourage you, 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.” - father Jó zef 

ALL DAY ADORATION EVERY FRIDAY 
All Day Adoration of the Blessed Sacrament from 8:00 
a.m. to 7:00 p.m. Sign-up form available at the back of 
the church 

SACRAMENTAL  PREPARATION CLASSES  
1 Holy Communion Preparation Classes are taking 
place Wednesday evenings at 7:00 p.m. in the room 
downstairs at the church (entrance from the parish office).  
Confirmation Preparation Classes  will take place on 
Sundays after 10:30 a.m. Mass, starting Sunday, 
December 2. 

THE SHEPHERDS’ TRUST COLLECTION  
NOVEMBER 17-18, 2018  

The mission of The Shepherds’ Trust is to raise awareness 
and funds so that elderly priests are provided with 
sufficient financial resources to lead a dignified life after 
many years of ministry. The fund supports the needs of 
retired clergy in the Archdiocese of Toronto.  The 
Shepherds’ Trust collection will take place in all parishes 
in the Archdiocese during the weekend of November 
17/18.  Envelopes are available at the back of the church. 
Your support is greatly appreciated. 

SECOND COLLECTION 
Today’s second collection is for the Building 
Fund.  Thank you all for your ongoing support. 
God Bless You. 

 

 

http://bit.ly/familyserviceTO
https://livingspace.sacredspace.ie/OB321/
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 OKRESU ZWYKŁEGO–11 LISTOPAD, 2018

 

PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTÓW 
Pierwsza Komunia – katechezy w języku angielskim od 7 
listopada w s rody o godz. 19:00 w sali pod plebanią (wejs cie 
od biura).  Sakrament Bierzmowania – katechezy w języku 
angielskim od 2 grudnia w kaz dą niedzielę po Mszy s w. o 
godz. 10:30. 

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH I RELIGIJNYCH 
Z Okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległos ci 
Polski Teatr Muzyczny w Toronto oraz Konsulat Generalny 
RP zapraszają na koncert w Parafii s w. Teresy w niedzielę, 
18 listopada 2018 o godz. 16:00.  Wstęp wolny ! 

KAZIMIERA  BURDZY 
Z wiekim z alem poz egnalis my Panią Kazię Burdzy, kto ra w 
dniu 1 listopada odeszła do Domu Pana.   

KALENDARZE I KARTKI ŚWIĄTECZNE 
W niedzielę, 18 listopada przy wyjs ciu z kos cioła moz na 
będzie nabyc  kalendarze i kartki s wiąteczne z kto rych 
dochód będzie przeznaczony na misje. Bo g zapłac  za 
wsparcie tego dzieła. 

 REFLEKSJA EWANGELICZNA  MK 12,41-44 
Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do 
większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w 
ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz 
większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga 
powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze 
indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. 
Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej 
dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności. 

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI  
Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA  

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
Wyjątkowy przykład tak pojętej miłos ci pozostawili nam nasi 
przodkowie. Z yciową postawą potwierdzili, z e droga do 
odzyskania przez Naro d Polski swego niepodległego i 
suwerennego pan stwa wiodła nie tylko poprzez walkę 
zbrojną, starania polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku 
pokolen  Polako w, ale przede wszystkim przez miłos c  do Boga 
i bliz niego, wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 r. za 
sprawą Boz ej Opatrznos ci i dzięki wielkiemu wysiłkowi 
całego narodu odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa 
Polska. Rodziła się ona najpierw w sercach i umysłach 
naszych przodko w, kto rzy nie chcieli słuz yc  zaborcom. 
Niepodległos c  została wymodlona, wypracowana i 
wywalczona przez Polako w, kto rzy stali się wewnętrznie 
wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za 
naro d. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy przywo dcy 
narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do budowania 
niepodległej Rzeczypospolitej w historycznej chwili danej 
przez Boga po I wojnie s wiatowej. Obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległos ci skłaniają nas przede 
wszystkim do okazania Bogu, kto ry jest Panem dziejo w, 
naszego dziękczynienia i wys piewania Te Deum laudamus – 
Ciebie Bóga wysławiamy. Okres niewoli, który przyniósł tak 
wiele bolesnych dos wiadczen , okazał się ostatecznie czasem 
pro by, z kto rego nasi przodkowie wyszli odnowieni, 
umocnieni, przejmując odpowiedzialnos c  za losy Ojczyzny. 
Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraz ny s lad w z yciu 
następnych pokolen , kto re stanęły przed kolejnymi 
zagroz eniami utraty niepodległego bytu. Modląc się dzisiaj o 
Boz e błogosławien stwo dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, 
oddajemy się kolejny raz Jasnogo rskiej Pani, Kro lowej Polski. 
Pros my Ją przede wszystkim o matczyną opiekę dla 
sprawujących władzę w naszej Ojczyz nie i wszystkich 
obywateli, zatroskanych o dobro wspo lne. Matce naszego 
Zbawiciela powierzamy wszystkich Polako w, szczego lnie 
młodych, aby w duchu wiernos ci Bogu i Ewangelii 
kształtowali szczęs liwą przyszłos c  naszej Ojczyzny. Dziękując 
Boz ej Opatrznos ci za dar wolnej Polski, udzielamy naszym 

rodakom w kraju i za granicą błogosławien stwa: w 
imię Ojca i Syna, i Ducha S więtego. (cały tekst znajduje 
się: https://episkopat.pl/en/list-pasterski-episkopatu
-polski-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-przez-

polske-niepodleglosci/ ) 
WYPOMINKI: 

Koperty z imionami zmarłych moz na składac  do koszyka pod 
ołtarzem lub podczas składki niedzielnej. W miesiącu 
listopadzie, podczas kaz dej Mszy s więtej, modlimy się za 
wszystkich wiernych zmarłych polecanych w wypominkach. 
Zachęcam gorąco do liczniejszego udziału we Mszach s w. w 
ciagu tygodnia i ofiarowania Komuni s w. za zmarłych. Dobry 
Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie—ks. Józef 

5:00 PM  
 

Int. of Ewa, God’s blessing on her birthday—Husband & 
Children 

 
9:00 AM 
10:30 PM 

 
12:00 PM 

(POL) 
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Stanislaw Stalony - 7th death anniv.—Wife & Family 
Franciszek Kaczmarek, Alfreda Lewinska & Teresa 
Kamecka—Family 
W Intencji Parafian 
O bł. Boz e dla Wiktorii Byczko z okazji 60-tych urodzin 
Zbigniew Przybyła w 1 rocz. s mierci—Aleksandra 
Bolesław, Stanisława, Teresa, Jacek, Tomasz oraz zmarli z 
rodziny Majdan—Syn z Ródziną 
Antoni Brzezin ski—21 Federacja Kóbiet 
Janina i Zenon Grochowscy—Córka z Ródziną 
Marian Kulikowski—Syn z Ródziną 
Zygmunt Pietruszewski 
Jan Gimzinski 

7:00 PM  W intencji Magdy i Ewarysta—Ródzina 

 

7:00 PM 
 
+ Stanisław Tyka—Wife & Family 

St. Anthony’s Novena 

8:30 AM + Tiberio Santos—P.Family 

8:30 AM 
 
+ 

 
Tiberio Santos—G.Family 
 

7:00 PM 
 
+ 
 

Edwin Hutyra—Friend 
Novena To Our Lady Of Perpetual Help 

5:00 PM  
 

Veronika & Czeslaw Komornicki—Friends 

 
9:00 AM 

 
10:30 PM 
12:00 PM 

(POL) 

 
 
 
 
 
 
 
+ 
+ 
+ 
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Blessings for Magdalena & Ewaryst Kulikowski on 3 mo. 
Wedding Anniv.—Markuz-Tóbin Family 
Parishioners 
W intencji Harcerzy ZHR 
O bł. Boz e i potrzebne łaski dla 21 Grupy Federacji Polek w 
Kanadzie 
O zdrowie i bł. Boz e dla Mateusza—Ródzina 
Alicja Lewandowski—Ródzina 
Bronisława i Stanisław Warych—Wnuczka z Ródziną 
Jadwiga i Tadeusz Pacak—Syn z Ródziną 
Feliksa Lalak—Córka z Ródziną 


