TWENTY SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – OCTOBER 06, 2019

GOSPEL REFLECTION LK 17, 5-10
If having “faith” -- even faith the size of a mustard
seed -- means having one’s thoughts, feelings, and
actions wholly transformed by God’s reign in our
midst, then it entails being a “slave” of God: one
wholly devoted to the fecundity of God’s purposes
in the world. Since God’s life is immeasurable, its
generosity eludes any of our attempts to
manipulate it -- either as a power we can control or
as a means for justifying or rewarding ourselves.
This is why we are “worthless slaves”: those to
whom nothing is owed (17:10). We serve in the
banquet of God’s kingdom simply because of who
we are, or more importantly, because of the One to
whom
we
belong.
https://
www.workingpreacher.org/preaching.aspx?
commentary_id=1785
FEAST OF OUR LADY OF THE ROSARY
On October 7, the Roman Catholic Church celebrates
the yearly feast of Our Lady of the Rosary, known as
“Our Lady of Victory”. The feast day takes place in
honor of a 16th century naval victory which secured
Europe against Turkish invasion. Pope St. Pius V
attributed the victory to the intercession of the Blessed
Virgin Mary, who was invoked on the day of the battle
through a campaign to pray the Rosary throughout
Europe. https://www.catholicnewsagency.com/saint/
feast-of-our-lady-of-the-rosary-617
WHY WE SHOULD PRAY THE ROSARY DAILY
Rosary is a summary of the whole of the Gospel. By
praying the Rosary, we get to know Jesus and Mary, we
fall in love with them and become their fiery and
ardent Apostles in a world marked with coldness. As
Pope Francis reminded us: There is a widespread
globalization of indifference because there is a lack of
love of God in the world. This love can be planted and
ignited through love of Our Lady and the Holy Rosary.
Devotion to Our Lady and the family Rosary can serve
as a shield against this onslaught and deluge of filth
that is descending upon the world. We must shield our
children in the most pure and Immaculate Heart of
Mary; she is an oasis, a refuge, and ark of safety and
protection. https://catholicexchange.com/ten-reasons
-to-pray-the-holy-rosary
PUBLIC SQUARE ROSARY RALLY @ CHRIST THE
KING PARISH—SATURDAY, OCTOBER 12
We ask God to save Canada through the Rosary of His
Most Holy Mother. Please join us in praying for our
nation on October 12, 2019 at 12:00 noon at the
front of Christ the King Church building. This
Public Square Rosary, sponsored by Canada Needs Our
Lady, will be one of over 600 rallies that will take place
all across Canada on that day. If you want to help in
organizing this rally or have any question please contact
the parish office or speak to father Joseph.

SACRAMENTS 2020
FIRST COMMUNION English Group:
Saturday, May 2, 2020 at 5:00 p.m.
Parents’ meeting: Thursday, October 24,
2019 at 6:30 p.m. - church/parish hall
FIRST COMMUNION Polish roup:
Sunday, May 3, 2020 at 12:00 p.m.
Parents’ meeting: Sunday, October 20, 2019
after the Polish Mass at 12:00
CONFIRMATION:
Saturday, April 25, 2020 at 5:00 p.m.
Parents’ meeting: Thursday, October 17,
2019 at 6:30 p.m. - church/parish hall.
First Class: Saturday, January 18, 2020 at
3:00 p.m
REGISTRATION FORMS: AT THE BACK OF THE
CHURCH, PARISH OFFICE & WEBSITE
OCTOBER 2019—
EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH
Dear Brothers and Sisters, for the month of October, I
have asked that the whole Church revive her missionary
awareness and commitment as we commemorate the
centenary of the Apostolic Letter Maximum Illud of Pope
Benedict XV (30 November 1919). Its farsighted and
prophetic vision of the apostolate has made me realize
the importance of renewing the Church’s missionary
commitment and giving fresh evangelical impulse to her
work of preaching and bringing to the world the
salvation of Jesus Chris. I trust that the extraordinary
Missionary Month of October 2019 will contribute to the
renewal of their missionary service to my ministry. To
men and women missionaries, and to all those who, by
virtue of their baptism, share in any way in the mission
of the Church, I send my heartfelt blessing. Pope Francis.

FALL DINNER & DANCE
Join our Parish’s Fall Dinner &
Dance, a fundraiser to support
Christ the King Parish, on
Saturday, October 26, 2019;
6:30pm to 12:30 am at the
parish hall. Tickets: $30 each include
dinner. For reservations call Hezen 416
255-2464 or Parish Office 416 251-8983.
Sunday Collection: $ 2,742
Needs of the Canadian Church: $1,410

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA – 06 PAŹDZIERNIK, 2019

REFLEKSJA EWANGELICZNA ŁK 17, 5-10
Nie widząc wielkich wyzwań, lekceważymy
wierność w rzeczach drobnych, chcemy narzucić
Bogu własną wolę. On dziś przypomina i zachęca,
abyśmy ćwiczyli wierność w rzeczach małych,
motywowani Jego wolą. Gdy przyjdzie sukces, nie
możemy przypisywać chwały samym sobie. Gdy
przyjdzie trud walki, nie wolno zapomnieć, że On
nas tu postawił i stąd wydostanie. Ofiarujmy
samych siebie Bogu i patrzmy, ile miłości
wkładamy w każdy nasz czyn. Ty wiesz, Panie, że
chcę iść przez życie drogą wiary. Ale Ty znasz mnie
najlepiej i widzisz jej słabości. Proszę Cię dziś
mocno i pokornie, przymnóż mi wiary! https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-10-6

WSPOMNIENIE N. M. P. RÓŻAŃCOWEJ
Zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty
chrzescijanskiej nad wojskami tureckimi pod Lepanto
7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II
pragnął podbic całą Europę i zaprowadzic w niej
wiarę muzułmanską. Papiez, sw. Pius V modlił się do
Maryi, odmawiając rozaniec. Doznał wizji: zobaczył
ogromne floty a nad nimi Maryję. Nieoczekiwana
zmiana
wiatru
uniemozliwiła
manewry
muzułmanom. Udało się powstrzymac inwazję
Turków na Europę. http://www.franciszkanie-mokotow.pl/
aktualnosci/parafia/39196/7-pazdziernika-wspomnienie-najswietszejmaryi-panny-rozancowej

WARTOŚCIOWE ELEMENTY MODLITWY
RÓŻAŃCOWEJ
Ogromna wartosc Rozanca polega między innymi na
tym, ze całą uwagę modlącego się skupia on na
Jezusie
Chrystusie.
Medytowanie
tajemnic
rozancowych uczy patrzenia oczyma i sercem Maryi
na naszego Zbawiciela. „Rozaniec jest jedną z
tradycyjnych drog modlitwy chrzescijanskiej
stosowanej
do
kontemplowania
oblicza
Chrystusa." (RVM 18) Celem rozwazania tajemnic
zycia Chrystusa jest poznanie Jego miłosci,
uwierzenie w nią i danie odpowiedzi przez swoją
szczerą miłosc. Przypominamy wiernym o
mozliwosci uzyskania łaski odpustu zupełnego po
spełnieniu zwyczajnych warunkow, a jednoczesnie za
pobozne odmowienie cząstki rozanca sw., w sposob
ciągły, z rozwazaniem tajemnic rozancowych, w
kosciele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspolnocie,
zwłaszcza gdy wiele osob gromadzi się w jakims
szlachetnym celu. http://www.teologia.pl/m_k/zag09-8c.htm
PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MISYJNYM.
Tegoroczny pazdziernik został ogłoszony przez
papieza Franciszka nadzwyczajnym miesiącem
misyjnym z racji 100. rocznicy ukazania się misyjnej
encykliki „Maximum illud” papieza Benedykta XV. To
miesiąc misyjnego nawrocenia Koscioła. Niech więc
intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie
wspolnej i osobistej.

8:30 AM
Thanksgiving for blessing & healing—Dacuya Family
5:00 PM + Bill Enright & All Deceased Members of the Family—
Bernadette Preston
9:00 AM + Mike Brojevic—Family
10:30 AM
Int. of Grace & Antonio on their Wedding Anniv.—Family
12:00 PM
Władysława i Andrzej Wojcik - 30 Rocz. Slubu—Rodzina
(POL)
O bł. Boze dla Marioli i Dominika Szostak z Rodziną
+ Katarzyna Jarzmik— Znajomi
+ Ireneusz Ignaczak—Siostra z Rodziną
+ Barbara Kędzior w 7 r. smierci—Córka z Mężem
+ Zofia Oleksy w 3 r. smierci—Córka Małgorzata z Rodziną
+ Zbigniew Mika—Wnuk z Rodziną
+ Regina i Stanisław Skublak—Syn Zenek
+ Zofia i Wacław Nowotnik—Dzieci
+ Zbigniew Rączy
+ Jolanta Fedorowska
+ Barbara Witkowska
7:00 PM
(POL)

W intencji Asi i Kazimierza Joniec—Rodzina

7:00 PM

Intention of Romuald Jaworski—Family

Nabożeństwo Różańcowe

St. Anthony’s Novena

8:30 AM + Souls in Purgatory—Family
7:00 PM
O pomyslną operację dla Jozefa Bzdel—Rodzina
Nabożeństwo Różańcowe
(POL)
8:30 AM

Thanksgiving int. for Fr. David Procalla—Lorenza Ferrer

7:00 PM

Intention of Joanna Jaworski—Family
Novena to Our Lady of Perpetual Help

5:00 PM

Intention of Romuald, Danuta, Janna & Jadwiga—Family

9:00 AM + Sylvia Lima—Sonia & Fillipo Finelli
10:30 AM
Intention of Marcel Marmus - 3rd Birthday —Parents
12:00 PM
O bł. Boze i łaskę zdrowia dla Doroty—Przyjaciele
(POL)
W intencji Anety i Tomka Gorny
+ Krystyna i Jozef Kurpis—Córki
+ Zbigniew Kempa—Rodzina
+ Włodzimierz Walaszczyk—Rodzina
+ Antoni Lalak—Rodzina
+ Anna i Jozef—Rodzina

MODLITWA RÓŻAŃCOWA NA ULICACH KANADY
W imieniu Kanadyjskiej organizacji: Canada Needs
Our Lady, zapraszamy na wspolną modlitwę
różańcową na placu przed naszym kościołem w
sobotę, 12 października o godz. 12 w południe.
Jest to swiadectwo wiary w moc rozanca swięteog
oraz wstawiennictwo Najswiętrzej Maryi Panny.
ZABAWA JESIENNA
Zapraszamy na parafialną zabawę jesienną w
sobotę, 26 października o godz. 18:30 w sali
parafialnej. Bilety: $30 (z obiadem) do
nabycia u pani Hezen 416 255-2464 lub w
biurze parafialnym.

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne Bog zapłac Panu Tomkowi
Gornemu i Panu Dominikowi Szostak za pracę i
pomoc przy naszym kosciele parafialnym.

