THIRTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME – NOVEMBER 18, 2018
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
Canadians pause 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 time 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 time 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 Józef
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.
NEW TO OUR PARISH?
If you are a new parishioner of Christ the King Church,
we offer you a warm welcome. 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 and giving it to father Jozef. We are glad
you are here!
SECOND COLLECTION
Today’s second collection is for the Shepherds’ Trust.
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. Envelopes
are available at the back of the church. Your
support is greatly appreciated.

WORLD DAY OF THE POOR
Today, marks the second annual World Day of the Poor.
Pope Francis suggested the Catholic Church set aside one
day each year when communities can “reflect on how
poverty is at the very heart of the Gospel.” In this
year’s World Day of the Poor message, Pope Francis
reflects on Psalm 34:7, “This poor man cried, and the Lord
heard him.” To commemorate this day, the St Vincent de
Paul Society will be handing out special prayer cards
after Mass.
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 OFFERING ENVELOPES FOR 2019
Donation envelope sets for 2019 will be ready for pick up
at the beginning of December. Parishioners who do not use
weekly donation envelopes, but would like to start using ones, are asked to contact the parish office. Parishioners using envelopes will receive a tax receipt at the beginning of the New Year.
ADVENT RETREAT FOR CATHOLIC MOMS
Advent Retreat for Catholic Moms will take place on
Saturday, December 1, 2018 from 9:00 a.m. to 5:00
p.m. at St. Benedict Parish (2194 Kipling Ave. Toronto).
Fee: $40 includes breakfast & hot lunch. Register at
www.CatholicMomsGroup.com
REMEMBERING THE PARISH IN YOUR WILL
Archdiocese of Toronto is asking you to consider
remembering our parish in your will. 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 Parish. For more information,
please call the Development Office of the Archdiocese at
416-934-3411, ext. 519 or visit www.archtoronto.org/
development.

HOLIDAYS & HOPE CANDLELIGHT SERVICE
Bereaved Families & Friends are invited to Ridley
Funeral Home’s Annual Candlelight Service of
Remembrance to memorialize your loved ones on
December 5, 2018 at 7:00p.m. at The Assembly
Hall (1 Colonel Samuel Smith Park Drive). Please join
for encouragement and music. Everyone is welcome!
{RSVP to Ridley Funeral Home @ 416 259-3705}.
CALLING ALL MOMS!
Next Mothers Group meeting will take place on
Wednesday, December 5, 2018 @ 7:00 pm-8:30 pm at
our
parish.
For
more
info.
go
to:
info@catholicmomsgroup.com or call Daina 416 907-1042.
CHRISTMAS BAZAAR
Family of Radio Maria invites you to Christmas Bazaar on
Saturday, December 15, 2018 from 9:00 a.m. to 3:00
p.m. at our parish hall. Traditional polish
pierogi, homemade baked goods , raffle and much
more to enjoy on the spot or to take home.

Sunday Collection: $ 2,729 Building Fund: $ 2,234

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO–18 LISTOPAD, 2018
REFLEKSJA EWANGELICZNA MK 12,41-44
Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do
większej ufnosci w Bozą Opatrznosc. Wszyscy jestesmy w
ręku Pana Boga i musimy uczyc się na co dzien coraz
większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga
powinno wyrazac się nie tylko w wymiarze
indywidualnym, ale takze rodzinnym i wspolnotowym.
Jako jeden narod powinnismy tez wciąz bardziej dziękowac
Panu Bogu i ufac Jego Opatrznosci.
LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI
100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili
nam nasi przodkowie. Życiową postawą potwierdzili,
że droga do odzyskania przez Naród Polski swego
niepodległego i suwerennego państwa wiodła nie tylko
poprzez
walkę
zbrojną,
starania
polityczne,
dyplomatyczne i pracę kilku pokoleń Polaków, ale
przede wszystkim przez miłość do Boga i bliźniego,
wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 r. za sprawą
Bożej Opatrzności i dzięki wielkiemu wysiłkowi całego
narodu odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa
Polska. Rodziła się ona najpierw w sercach i umysłach
naszych przodków, którzy nie chcieli służyć zaborcom.
Niepodległość została wymodlona, wypracowana i
wywalczona przez Polaków, którzy stali się
wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze
i odpowiedzialnymi
za
naród.
W
pamiętnym
listopadzie 1918 r. wielcy przywódcy narodu oraz
zwykli Polacy stanęli razem do budowania
niepodległej Rzeczypospolitej w historycznej chwili
danej przez Boga po I wojnie światowej. Obchody 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają
nas przede wszystkim do okazania Bogu, który jest
Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyśpiewania
Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. Okres
niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych
doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby, z
którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni,
przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich
dojrzała postawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu
następnych pokoleń, które stanęły przed kolejnymi
zagrożeniami utraty niepodległego bytu. Modląc się
dzisiaj o Boże błogosławieństwo dla wolnej i
niepodległej Ojczyzny, oddajemy się kolejny raz
Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Prośmy Ją przede
wszystkim o matczyną opiekę dla sprawujących
władzę w naszej Ojczyźnie i wszystkich obywateli,
zatroskanych o dobro wspólne. Matce naszego
Zbawiciela
powierzamy
wszystkich
Polaków,
szczególnie młodych, aby w duchu wierności Bogu i
Ewangelii kształtowali szczęśliwą przyszłość naszej
Ojczyzny. Dziękując Bożej Opatrzności za dar wolnej
Polski, udzielamy naszym rodakom w kraju i za
granicą błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.https://episkopat.pl/en/list-pasterski-episkopatu-polski-zokazji-100-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/ )

WYPOMINKI - MODLITWY ZA ZMARŁYCH
Koperty z imionami zmarłych mozna składac do koszyka
pod ołtarzem lub podczas składki niedzielnej. W miesiącu
listopadzie, podczas kazdej Mszy swiętej, modlimy się za
wszystkich
wiernych
zmarłych
polecanych
w
wypominkach. Zachęcam gorąco do liczniejszego udziału
we Mszach sw. w ciagu tygodnia i ofiarowania Komuni sw.
za zmarłych. Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne
spoczywanie—ks. Józef
ADVENTOWE REKOLEKCJE
W NASZEJ PARAFII
W niedzielę, 2 grudnia na Mszy św. o godzinie 12:00
rozpoczną się rekolekcje adventowe, ktore poprowadzi
ksiądz
Paweł
Koc,
przedstawiciel
Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zapraszamy na
Msze święte z nauką rekolekcyjną od poniedziałku do
środy, o godzinie 19:00.

5:00 PM

Veronika & Czeslaw Komornicki—Friends

9:00 AM

Blessings for Magdalena & Ewaryst Kulikowski on 3 mo.
Wedding Anniv.—Markuz-Tóbin Family
Parishioners
W intencji Harcerzy ZHR w Kanadzie
O bł. Boze i potrzebne łaski dla 21 Grupy Federacji Polek w
Kanadzie
O zdrowie i bł. Boze dla Mateusza—Ródzina
O potrzebne łaski i opiekę Bozą dla Daniela—Ciócia
Alicja Lewandowski—Ródzina
Bronisława i Stanisław Warych—Wnuczka z Ródziną
Stefan Jozefowicz w 18 rocz. smierci—Córka z Ródziną
Jadwiga i Tadeusz Pacak—Syn z Ródziną
Feliksa Lalak—Córka z Ródziną

10:30 PM
12:00 PM
(POL)

+
+
+
+
+

7:00 PM + Za zmarłych r rodziny Zebrowskich i Meleczkow—Ródzina
7:00 PM + Tiberio Santos—M. Family
St. Anthony’s Novena

8:30 AM + Tiberio Santos—Wife
8:30 AM + Tiberio Santos—Mendes Family

7:00 PM + Edwin Hutyra—Friend
Novena To Our Lady Of Perpetual Help

5:00 PM + Dorota Kucia—Friends
80th Anniversary of the Parish/80-lecie Parafii
9:00 AM
Parishioners
10:30 PM + Paweł Lis—Teresa Mara
12:00 PM
O dalszą opiekę Bozą dla Haliny w 86 Urodziny
(POL)
O bł. Boze na dalsze lata dla Marii i Władysława Węglarz
w 45 Rocznicę Slubu
Dziękczynna z prosbą o bł. Boze dla Pani Rozy Wojtowskiej
w 90 Rocznicę Urodzin—Przyjaciele
+ Antoni Brzezinski—21 Federacja Pólek
+ Jadwiga Wojcik, Władysław Domski, Stanisław, Lucyna
Rudnicki—Kuzyni
+ Zbigniew Stryjnik—Ródzina
+ Helena Luniewska w 1 Rocz. Smierci—Dzieci i Wnuki
+ Krystyna Rozalska w 2 rocz. smieci—Sióstra Helena
+ Eugeniusz Młoczkowski w 34 r. smierci—Sióstra Helena
+ Dominik Młoczkowski w 18 rocz. smierci—Ciócia Helena

PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTÓW
Pierwsza Komunia – katechezy w jęz. ang od 7 listopada w
srody o godz. 19:00 w sali pod plebanią (wejscie od biura).
Sakrament Bierzmowania – katechezy w jęz. ang. od 2
grudnia w kazdą niedzielę po Mszy sw. o godz. 10:30.
KOPERTKI PARAFIALNE
Stali uzytkownicy kopertek odbierają swoje zestawy na
początku grudnia. Parafianie, ktorzy chcieliby rozpocząc
składanie swoich ofiar na niedzielną składkę w kopertach,
proszeni są o konatakt z biurem parafialnym. Ofiary na koscioł
można odliczyć od podatku.
BAZAR ŚWIĄTECZNY
Rodzina Radia Maryja zaprasza na Bazar Swiąteczny w sobotę,
15 grudnia, 2018 r. w naszej sali parafialnej.
Będą pierogi, barszcz z uszkami, domowe ciasta,
loteria i kiermasz ksiązek. Zapraszamy!

