
TWENTY EIGHT SUNDAY IN ORDINARY TIME – OCTOBER 13, 2019 

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

Beginning  Monday, October 28 until 
December 9, the Neocatechumenal Way will be 
hosting a series of catechesis for adults and young 
adults at our parish every Monday 
and Thursday evening at 8:00 p.m. in the parish 
hall.  These evenings will be 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 will be available for families. 

WORLD FOOD DAY, OCTOBER 16 
The Church is concerned about the issue of hunger in 
the world, remembering the words of the Son of man 
on the last judgment of the nations, ”… I was hungry 
and you gave me food, I was thirsty and you gave me 
something to drink…” (Mt.25.35) 

2019 SPECIAL SYNOD ON THE  
PAN-AMAZON REGION  

From October 6 to 27, 2019, Catholic bishops from 
around the world are gathering in Rom. The theme of 
their meeting is “The Amazon: New Paths for the 
Church and for Integral Ecology”. The Synod Fathers 
will listen to the voices of people from the pan-Amazon 
region of the world, which encompasses nine countries 
in South America. We have a spiritual and moral 
imperative to protect our brothers and sisters, and to 
care for the Earth.  

SECOND COLLECTION 
Today’s second collection is for the buiding fund to 
support our parish church.  God bless you. 

Sunday Collection:  $ 3,090 

 

GOSPEL REFLECTION LK 17, 11-19 
In today's first reading from 2 Kings, we are told of 
the healing of Naaman, a Syrian commander. All 10 
lepers were healed, but only one returned to Jesus 
to offer worship and thanksgiving. Like Naaman 
and the 10th grateful leper, we have the 
opportunity at every Eucharistic encounter to be 
transformed by God and by grace. We are 
challenged not just to pray, pay and obey, but to be 
so in love with Jesus and so passionate about the 
Gospel that we cannot help but glorify God, fall at 
Jesus' feet and thank him. This is what keeps 
bringing us back to the One who never stops 
giving: loving, passionate gratitude. And each time 
we return, Jesus will assure us, "Stand up and go; 
your faith has saved you." https://www.ncronline.org/
blogs/spiritual-reflections/passionate-gratitude 

HAPPY THANKSGIVING  
On behalf of the Parish Staff, I wish you all a Happy 
Thanksgiving Weekend! Thanksgiving Day arose and 
still remains a civil holiday. It is nice to see that many 
more people attend church services on this day. Like our 
ancestors who paused during their busy and hard lives 
to give thanks to God for their sustenance, we also pause 
during our very busy lives to give thanks for the many 
blessings we have received. The Thanksgiving holiday is 
about giving thanks to God. Our abundance is reflected 
in our material provision. We have warm clothing. Food 
is plenteous. Shelter is available. Yet our true wealth is 
reflected in the spiritual riches, which we have in Christ. 
We can give thanks to God for all that he is and all that 
he has done for us.—Father Jozef Morawski 

THANKSGIVING TABLE PRAYER 
O Gracious God, we give you thanks for your 
overflowing generosity to us. Thank you for the 
blessings of the food we eat and especially for this 
feast today. Thank you for our home and family 
and friends, especially for the presence of those 
gathered here. Thank you for our health, our work 
and our play. Please send help to those who are 
hungry, alone, sick and suffering war and violence. 
Open our hearts to your love. We ask your blessing 
through Christ your son. Amen. 

THANKSGIVING DAY MASS SCHEDULE: 
Monday, October 14, 2019 - 10:30 a.m. Mass in 
English and 12:00 p.m. Mass in Polish. There is no 
7:00 p.m. Mass in Polish.  

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. 

 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 

https://www.ncronline.org/blogs/spiritual-reflections/passionate-gratitude
https://www.ncronline.org/blogs/spiritual-reflections/passionate-gratitude


DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 PAŹDZIERNIK, 2019

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
15 X – s w. Teresa od Jezusa, mistyczka i odnowicielka 
zakono w karmelitan skich, 
16 X – s w. Jadwiga S ląska,  patronka S ląska, 
17 X – s w. Ignacy Antiochen ski, uczen  i następca s w. 
Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik, 
18 X – s w. Łukasz, uczen  s w. Pawła, autor Ewangelii 
oraz Dziejo w Apostolskich, patron lekarzy i malarzy. 

+++ 
W dniu 6 paz dziernika, 2019 roku do Domu Ojca 
odeszła nasza parafianka, Janina Jawor.   Składamy 
wyrazy z alu i wspo łczucia rodzinie i bliskim.Mo dlmy 
się o poko j jej duszy. 

     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. 

DRUGA SKŁADKA 
Dzisiejsza druga składka zostanie przeznaczona na 
potrzeby naszego kos cioła parafialnego.  Bo g zapłac  za 
wszystkie złożone ofiary. 

 REFLEKSJA EWANGELICZNA ŁK 17, 11-19 
Bóg jest hojnym dawcą. Nieustannie obdarowuje 
łaskami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi. Aby to 
odkryć, potrzeba wdzięczności. Wdzięczność to 
również ufność, że Bóg wie najlepiej, czym nas 
obdarować i w jaki sposób. W dzisiejszej 
Ewangelii odpowiedź Jezusa wydaje się nie mieć 
nic wspólnego z prośbą trędowatych. Przepisy 
prawa określały procedurę potwierdzenia 
oczyszczenia z trądu. Tymczasem ci chorzy mają 
udać się do kapłanów, nadal skażeni trądem. 
Warto wyruszyć w drogę ku kapłanom, ku 
pośrednikom Bożej mocy i łaski. Zaufać 
Chrystusowi to przyjąć Jego pomoc w taki sposób, 
jaki On wskazuje. Wówczas możemy doświadczyć 
nie tylko uzdrowienia ciała, lecz przede 
wszystkim serca, które rozpozna w Jezusie 
Zbawiciela i pełne ufności odda się Jemu. Pragnę, 
Panie, zawsze z wdzięcznością przyjmować Twoje 
dary, widzieć w nich ojcowską miłość, którą stale 
mnie obdarzasz. Niech moja wdzięczność wyraża 
się w posłuszeństwie Twoim zamiarom. https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-10-13 

 ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 
Thanksgiving Day to piękne, rodzinne święto. 
Pragniemy podziękować Rodzicom za ich wspólne 
wysiłki wychowania i wykształcenia dzieci. Dziękujemy 
Ojcom za trud pracy i zapewnienie środków do życia 
całej rodzinie. Dziękujemy Matkom za dobre i 
kochające serce oraz poświęcenie dla swych dzieci. 
Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom i 
katechetom za ich trud i bezinteresowność w 
przekazywaniu wiary i wiedzy. Serdeczne 
podziękowania za każdą modlitwę, pracę, życzliwość, 
poparcie materialne i finansowe i trud podjęty dla 
naszej wspólnoty parafialnej. Kochani nie zapomnijmy 
w naszym podziekowaniu w tym dniu wziąść 
udział we Mszy św. dziękczynnej, która będzie 
sprawowana  w następujących godzinach: 10:30 
rano po anigielsku i 12:00 w południe po polsku, a 
po niej nabożeństwo różańcowe. W tym dniu nie 
będzie Mszy św. o godz. 19:00.  Życzymy wszystkim 
błogosławionego Dnia Dziękczynienia.—Ksiądz 
Józef Morawski 

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
Paz dziernik to miesiąc ro z an cowej modlitwy, o kto rej 
S więty Jan Paweł II mo wił, z e to modlitwa, kto rą 
bardzo ukochał. My takz e wzbudz my w sobie 
pragnienie umiłowania tej modlitwy. Niech pomoz e 
nam w tym udział w naboz en stwach ro z an cowych, 
kto re w naszej parafii odprawiamy  w poniedziałki i 
środy po Polskiej Mszy św. Jesli ktoś nie może 
uczestniczyc  we Mszy s w. to zachęcam do 
uczestnictwa w nabożeństwie różańcowym które 
rozpoczyna się około godz. 19:30.  

 
5:00 PM  Intention of Romuald, Danuta, Joanna & Jadwiga—Family 

 
9:00 AM 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 

+ 
 
 
 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Sylvia Lima—Sonia & Fillipo Finelli 
Intention of Marcel Marmus - 3rd Birthday —Parents 
O bł. Boz e i łaskę zdrowia dla Doroty—Przyjaciele 
W intencji Anety i Tomka Go rny 
W intencji Marcina Bigos w dniu urodzin—Rodzice 
Krystyna i Jo zef Kurpis—Córki 
Zbigniew Kempa—Rodzina 
Włodzimierz Walaszczyk—Rodzina 
Antoni Lalak—Rodzina 
Anna i Jo zef—Rodzina 
Edward Garszyn ski—Rodzina Zuchniak 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 

 
+ 

For God’s blessing for Patricia & Jack—Father 
Filip Pras—Rodzice 
Nabożeństwo Różańcowe 

 

7:00 PM  Intention of Jadwiga Kuczewska—Family 
St. Anthony’s Novena 

8:30 AM 
7:00 PM 
(POL) 

+ 
+ 
 

Edmond Walter Trudeau  
Zbigniew Mika—Wnuk z Rodziną 
Nabożeństwo Różańcowe 

8:30 AM  Parishioners 

7:00 PM + Tiberio Santos—Wife 
Novena to Our Lady of Perpetual Help 

   
     5:00 PM + 

 
Juan & Julita Ocampo—Family 

   
9:00 AM 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 

 
 
 
+
+
+ 

Blessings for Jeanick Diezmo & Family 
Agnieszka i Piotr Boldys w 14 rocznicę s lubu 
W int. Haliny i Adama Tobola - 25 rocz. s lubu—Dzieci 
Czesław Krysiak—Żona 
Krzysztof Grys w 1 rocz. s mierci—Dzieci i Wnuki 
Edward Garszyn ski—Rodzina Lecznar i Paklos 

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-10-13
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-10-13

