TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – OCTOBER 07, 2018
GOSPEL REFLECTION MK 10,2-16
The readings today provide us Christians of this postmodern age with an opportunity to relook and
rediscover the meaning of radical commitment in
every human relationship, marriage being the
relationship par excellence. Beginning to meditate
authentic commitment in the context of marriage, our
Lord Jesus shows us that being committed is not a
simple relating of feelings to the other. Commitment is
not a selective attitude over possible choices.
Commitment is a gift of the whole person to the other;
it is the act of uniting oneself not only in the level of
feelings or of intellect. It is the capacity to assume the
other to oneself, embracing the other even his defects
along with the things which initially attracts us. http://fil
-osareflection.weebly.com/gospel-reflections/27th-sunday-in-ordinarytime-mark-102-16-marriage-and-divorce

THE FEAST OF OUR LADY OF THE ROSARY –
OCTOBER 7TH
It was instituted to honor Mary for the Christian victory at
Lepanto on October 7, 1571. Pope St. Pius V and all
Christians had prayed the Rosary for victory. The Rosary,
or the Psalter of the Blessed Virgin Mary, is one of the best
prayers to Mary, the Mother of God.Pope Benedict XVI
invites all families to pray the Rosary for the intentions of
the Pope, the mission of the Church and peace. "It is as if
every year Our Lady invited us to rediscover the beauty of
this prayer, so simple and profound." The Rosary, a
contemplative and Christocentric prayer, inseparable from
the meditation of Sacred Scripture," is "the prayer of the
Christian who advances in the pilgrimage of faith, in the
following of Jesus, preceded by Mary. This prayer brings
down God’s blessing on the Church. Please pray the
Rosary, (one or 5 decades of the Rosary) every night with
your family. Continue this practice through October, the
month that is especially dedicated to the Rosary.
THANKSGIVING DAY – MONDAY, OCTOBER 8TH
On this Thanksgiving Day, Canadians are encouraged to
pause and give thanks to God. Because, it is truly fitting for
God’s people to offer thanks for all the gifts we have
received. The bountiful produce of the earth is visible sign
of the blessings God wants to shower on us through Christ.
Our God also wants to share the goods of the earth with all
people. When we give thanks, we bring to mind God’s gifts
to us. Thankfulness is much more than saying “Thank you”
because we have to, it is a way to experience the world and
all in it, as a gift, given us by God, our Creator. Please come
to celebrate with us Thanksgiving Meal – the Eucharist,
which will be celebrated as follow: 10:30 am Mass in
English and 12:00pm Mass in Polish.
THANKSGIVING PRAYER
Thank you, gracious God, for your abundant gifts to me.
Thank you for giving me, not what I deserve, but so very
much more. Thank you for the ways you have blessed me
throughout my life. Thank you for allowing me to live in a
country where I am free, safe, and prosperous. Thank you,
most of all, for the gift of life you have given me through
Christ. Thanks for the incredible privilege of knowing you
and living my life in relationship with you, both now and
forever. All praise be to you, O God, giver of all good gifts! All
praise be to you, because your grace and mercy are without
end! All praise be to you for the gift of life in this world, and
life forever in the age to come! All praise to you, O God,
through Jesus Christ our Lord, Amen!

NEW PARISHIONERS
If you are new to Christ the King Parish, Welcome! Please
introduce yourself to Fr Jozef. Our Parish has many groups
and apostolates should you wish to get involved. To register
please contact the Parish Office at 416 - 251-8983 or email
office@christthekingparish.info
A PERSON OFTEN JUST NEEDS TO BE ASKED
TO BECOME A CATHOLIC!
Are you interested in becoming a Catholic, but you have not
made your First Holy Communion and Confirmation as a child?
Are you interested in learning more about your faith or just
curious about the Church? Is someone you know in the same
boat? If so, contact Fr. Józef.
VOLUNTEER OPPORTUNITY
We are looking for eager volunteers for the following
Ministries: Stewardship committee (meets monthly),
readers, Eucharistic ministers. Please speak to Father Jozef!
80TH ANNIVERSARY OF OUR PARISH
We are looking for photos of any sacraments that have taken
place within our church over the last 80 years i.e. any photos
of Baptism, Holy Communion, Confirmation or Matrimony
that show the interior or exterior of the church. If you could
put your name and address on the outside of the photos, we
will ensure that they are returned. If you could kindly submit
them to the office, they will be scanned and used in our
displays on the celebration of our 80th anniversary. Thank
you!
MUNICIPAL ELECTIONS 2018 CAST YOUR VOTE!
A municipal election will be held on Monday, October 22. To
help learn more about the candidates for Catholic School
Board Trustee, Cardinal Collins has given permission to
distribute literature to departing the weekend Masses from
October 20-21.
BAZAAR
St. Ambrose Parish invites everyone to ANNUAL BAZAAR, on
Saturday October 27, 2018 from 9:30am to 9:00pm and
Sunday, October 28, 2018 from 10am to 1:00pm.
ALL SOULS ENVELOPES
The envelopes are available at the back of the Church. All the
envelopes, with the list of names you wish to remember, will
be placed before the altar and prayed for at all Masses during
the month of November.

Sunday Collection:$ 2,664 Bishops’ Collection: $823

DWUDZUESTA SIÓDMA NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO–07 PAŹDZIERNIK, 2018
REFLEKSJA EWANGELICZNA MK 10,2-16
Niemal heroicznym czynem jest dziś wierność
współmałżonkowi na dobre i na złe do końca życia. To
poświęcanie przekracza ludzkie możliwości, dlatego Bóg
wyniósł małżeństwo do godności sakramentu. Odtąd
małżeństwo sakramentalne nie jest związkiem dwóch,
lecz trzech stron: mężczyzny, kobiety i Boga. Bóg wchodzi
w małżeństwo, aby błogosławić, prowadzić, umacniać,
dodawać mądrości. Skuteczność łaski sakramentu
małżeństwa zależy od współpracy męża i żony z Bogiem.
Pewna anegdota mówi, że dziennikarz zapytał parę
obchodzącą 60-lecie małżeństwa o sekret ich wierności
małżeńskie i usłyszał: "kiedy my się pobieraliśmy, gdy
coś się zepsuło, to staraliśmy się to naprawić; dziś jeśli
coś się zepsuje, to kupuje się nową rzecz". Pan Jezus jest
skutecznym "narzędziem" do naprawy popsutych
małżeństw.http://www.biblijni.pl
ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ – 7 PAZDZIERNIKA
Liturgiczne wspomnienie Matki Bozej Rozancowej to wyraz
wdzięcznosci ze strony Koscioła dla Najswiętszej Bozej
Rodzicielki za opiekę nad nim za posrednictwem modlitwy
rozancowej. Swięto to zostało ustanowione i wprowadzone
do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa V, aby
upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad
przeważającą flotą turecką pod Lepanto 7 października w
1571 roku. Odniesione zwycięstwo obroniło wówczas
Europę przed inwazją Islamu. Cała chrzescijanska Europa
trwała wtedy na modlitwie wraz z Maryją, odmawiając
rozaniec. Modlitwa ta jest i dzis skutecznym srodkiem
ratowania wspołczesnego swiata i człowieka. Rozaniec okazał
się wielką pomocą w roznych niebezpieczenstwach. Tak było
w przypadku zwycięstwa pod Lepanto czy tez w obrony
Wiednia. Całe owczesne rycerstwo polskie nalezało do bractw
rozancowych, a w Krakowie przed bitwą odbywały się
procesje rozancowe i pod przewodnictwem krolowej
Marysienki trwała nieustająca modlitwa rozancowa.
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
W pazdzierniku nabozenstwo rozancowe w kazdy
poniedziałek po Mszy św. o godzinie 19:00. Serdecznie
zapraszamy.
ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA - THANKSGIVING DAY
Pragniemy podziękowac Rodzicom za ich wspolne wysiłki
wychowania dzieci. Ojcom za trud pracy i zapewnienie
srodkow do zycia całej rodzinie, a Matkom za dobre i
kochające serce oraz poswięcenie dla swych dzieci.
Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom i katechetom za
przekazywanie wiary i wiedzy. Serdeczne podziękowania za
kazdą modlitwę, pracę, zyczliwosc, poparcie materialne i
finansowe i trud podjęty dla naszej wspolnoty parafialnej.
Zyczymy wszystkim błogosławionego Dnia Dziękczynienia.
Msze święte w tym dniu: 10:30 rano po angielsku i 12:00
w południe po polsku, z nabożeństwem różańcowym.
Mszy swiętej o 19:00 nie będzie.
SAKRAMENTY 2019
PIERWSZA KOMUNIA grupa angielska: sobota, 4 maja,
2019 o godz. 17:00
Spotkanie dla rodzicow: czwartek, 11 paz. 2018 - 18:30
PIERWSZA KOMUNIA grupa polska: niedziela, 5 maja
2019 o godz. 12:00
Spotkanie dla rodzicow: niedziela, 14 paz. po pol. Mszy sw.
BIERZMOWANIE: sobota, 11 maja 2019 o godz. 17:00
Spotkanie dla rodzicow: czwartek, 18 paz., 2018 - 18:30
Spowiedz: czwartek, 2 maja, 2019 o godz. 18:30

8:30 AM + Czeslawa, Jozef & Marcin Morawski
5:00 PM + Bill Enright and All Deceased Members of the Family—
Bernadette Preston
9:00 AM
Parishioners
10:30 AM + Suzan Brennan—Parents
12:00 PM
Mariola i Sylwester Moskwa w 25 Rocz. Slubu—Rodzina
(POL)
O zdrowie i bł. Boze dla Kingi Dębeckiej—Ciocia
+ Zofia Oleksy w 2 rocz. sm—Córka Małgorzata z Rodziną
+ Paweł Lis—Rodzice i Brat
+ Anna Kruk—Anna Z Mężem
10:30 AM + Tiberio Santos—Wife & Family
12:00 PM + Halina Sieradzka—Maria Prusaczyk
Nabożeństwo Różańcowe

No Mass at 7:00 PM

7:00 PM + Emilia & Bronislaw—Family
St. Anthony’s Novena

8:30 AM

Int. of Jan Gromada—Friends

8:30 AM

For God’s Blessing of good health for Jadwiga Solarczyk

7:00 PM + Edwin Hutyra—Friend
Novena to Our Lady of Perpetual Help

8:30 AM + Edward & Rozalia—Family

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w
naszym kościele w każdy piątek od godziny 8:00 do
19:00.
80 ROCZNICA NASZEJ PARAFII
Poszukujemy zdjęc z uroczystosci sakramentalnych
(Komunii, Bierzmowania, Slubow i Chrztow) w naszym
kosciele, przedstawiających koscioł od wewnątrz i na
zewnątrz. Uprzejmie prosimy o podpisanie swoich zdjęc i
przekazanie do biura parafialnego.
Chcielibysmy uzyc
zeskanowane zdjęcia do wystawy z okazji 80-lecia parafii.
7 - 14 X 2018 PEREGRYNACJA RELIKWII
DRZEWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Parafia sw. Maksymiliana Kolbe w Mississauga zaprasza do
udziału w peregrynacji Relikwii Drzewa Krzyza sw., ktore
przybędą do nas z Częstochowy. Uroczyste wniesienie
Relikwii: w niedzielę 7 paz. o godz. 11:00. Rekolekcje: 7-12
pazdziernika. W piątek, 12 pazdziernika: nocne czuwanie
przy relikwiach Drzewa Krzyża św. w kościele. W
niedzielę, 14 paz. o godz. 11:00 - uroczyste zakonczenie.
„JERYCHO RÓŻAŃCOWE”
W dniu 12-19 pazdziernika w Parafi Św. Eugeniusza De
Mazenod w Brampton odbędzie się siedmiodniowe,
nieustające, rotacyjne czuwanie przed Najswietszym
Sakramentem w tym codzienna Msza swięta i Rozaniec.
KAWIARENKA PARAFIALNA
W tym tygodniu NIE BĘDZIE KAWARENKI. Serdecznie
zapraszamy od przyszłego tygodnia, w kazdą niedzielę po
polskiej Mszy swiętej.
WYPOMINKI
Koperty na wypominki znajdują się przy wejsciu do koscioła.
Wypominki wraz z imionami wiernych zmarłych mozna
składac w koszyku pod ołtarzem lub na niedzielną tacę. W
miesiącu listopadzie będziemy modlic się za zmarłych
polecanych w wypominkach podczas wszystkich Mszy
swiętych. Po polskich Mszach swiętych zostanie odmowiona
rowniez koronka do miłosierdzia Bozego. Niech odpoczywają w
pokoju wiecznym. Amen.

