TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – OCTOBER 14, 2018
GOSPEL REFLEKTION MK 10, 17-30
Throughout the Gospel, Jesus points to the inadequacy
of viewing religion as a series of codes and laws. The
young man was no different than his contemporaries
in seeing one’s relationship with God as based on a
series of negatives (“you shall not”). Discipleship is
not based on NOT doing and avoiding but on DOING
and acting in the love of God. Jesus calls us not to
follow a code of conduct but, rather, to embrace the
Spirit that gives meaning and purpose to the great
commandment.http://fil-osareflection.weebly.com/gospelreflections/

ALL SOULS ENVELOPES
All souls 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.
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.
NOVENA TO ST. ANTHONY
For 80 years the pastors and parishioners have continued
the devotions to St Anthony that was initiated by Father
Stephen Auad, the first pastor. Initially the devotions were
held for nine Tuesdays in the spring and again in the fall.
Our current pastor, Fr. Jozef, has extended this practise to
every Tuesday with the celebration of Mass followed by
Devotional prayers to St Anthony and ending with
Benediction. Come and join us for this beautiful
celebration of that most wonderful Saint Anthony of
Padua.
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
back of the photos, we will ensure they are returned.
Kindly submit all the pictures to parish office, they will be
scanned and used in as anniversay display during the
celebration. Thank you!
VOLUNTEER OPPORTUNITY
We are looking for eager volunteers for the following
Ministries: Stewardship committee (meets monthly),
readers and Eucharistic ministers. For more info. and
registration please call the parish office.
SECOND COLLECTION
Today’s second collection is for the Building Fund. Thank
you for your ongoing support.

NEW PARISHIONERS
If you are new to Christ the King Parish, Welcome! 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
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 of
October 20-21.
ST. AMBROSE PARISH BAZAAR
St. Ambrose Parish invites everyone to ANNUAL BAZAAR
taking place on Saturday October 27, 2018 from 9:30am to
9:00pm and Sunday, October 28, 2018 from 10am to 1:00pm.
40 DAYS FOR LIFE
Untill November 4, 2018 you can join others in a
peaceful daily prayer vigil asking God’s protection of all
human life. Vigil runs daily from 8:00am to 8:00pm. Please
stand with us in prayer for Life close to the Mississauga
Women’s Clinic at 141 Queensway West (at
Confederation) for one or more hours during the 40
Days and also spread the word to others. For more info and
to register online go to: www.40daysforlife.com/
mississauga. Life matters to God and it should matter to us
too...
ST. AMBROSE PARISH CONFERENCE –
WHY YOU NEED TO KNOW GOD’S MESSAGE OF MERCY
Fr. Dan from The Marian Fathers of the Immaculate
Conception – Invites you to A Time of Renewal. He will
speak at all weekend Masses at St. Ambrose Church, and
there will be a presentation from Monday, Nov. 1 thru
Wednesday, Nov. 7, 2018 at 7:00pm (St. Ambrose
Parish—782 Browns Line, Etobicoke). Fr. Dan Cambra, MIC,
Director of the Marian Evangelization Team is a member of
the Mother of Mercy Province of the Marians of the
Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. He
received a Masters of Rel. Ed. from Providence College in
June 1983 and a Masters of Theology in May 1986 from
Sacred Heart School of Theology. The Marians of the
Immaculate Conception are the religious community
entrusted to spread the message and devotion of Divine
Mercy.
SUPPORT MEETING
We would like to invite everyone who is going through
divorce, breakup with a partner or painful time in a
relationship for meeting on November 8, 2018 at 6:30 pm at
the parish hall, where you will learn about your
subconscious beliefs, values, emotional patterns and
attachment style. This knowledge will help you better
understand yourself, your partner and will help you release
this emotional pain. For more info. contact Joanna Lach @
647 898 4401.

Sunday Collection:$ 3,107

DWUDZUESTA ÓSMA NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO–14 PAŹDZIERNIK, 2018
REFLEKSJA EWANGELICZNA MK 10, 17-30
Co się stało z młodzieńcem? Spochmurniał, słysząc słowa
Jezusa, i odszedł smutny. Czy wrócił do swojego dawnego
życia, tego, co robił, zanim spotkał Jezusa? A może jednak
smutek, który go trawił, stał się zaczynem nawrócenia w
przyszłości? Czy zdobył się w końcu na odwagę
posłuszeństwa Bogu i wyzwolił z niewoli bogactwa?
Takich niedopowiedzianych historii ludzi, którzy spotkali
Chrystusa, jest na kartach Ewangelii wiele. Iluż
uzdrowionych przez Jezusa mogło rozpocząć nowe życie,
jak wielu faryzeuszy i uczonych żydowskich musiało się
zmierzyć z prawdą Jego nauczania. Jedno jest pewne,
każde spotkanie z Panem przemienia. Nawet jeśli na
owoce tej przemiany trzeba czekać. Boże, dziękuję Ci za
cierpliwą miłość, jaką mi, swemu dziecku, okazujesz. Ty
nigdy nie zostawiasz mnie w biedzie, lecz dajesz szansę,
bym mógł Cię odnaleźć i cieszyć się z Twojej przyjaźni.
18. DZIEŃ PAPIESKI
Dzisiaj obchodzimy 18. Dzien Papieski, a we wtorek, 16
pazdziernika będziemy wspominac 40. rocznicę wyboru kard.
Karola Wojtyły na papieza. Rozwazajmy na nowo nauczanie
sw. Jana Pawła II.
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Przed nami kolejny rozancowy tydzien. Nie lekcewazmy tego
daru Bozej Opatrznosci. Matka Boza w swych objawieniach
wskazuje na rozaniec jako mistyczną bron i narzędzie Bozych
zwycięstw. Jako chrzescijanie nie walczymy mieczem. „Kto
mieczem wojuje, od miecza ginie”. Naszym oręzem jest
rozaniec, w mysl zawołania: „Zło dobrem zwycięzaj”. W
naszym kosciele nabozenstwo rozancowe w poniedziałki i
piątki po polskiej Mszy św. o godz. 19:00. Wszystkich
parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokoł
Maryi Koscioła—ks. Józef
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w
naszym kościele w każdy piątek od godziny 8:00 do
19:00.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
15 X – sw. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpanska
mistyczka i odnowicielka zakonow karmelitanskich.
16 X – sw. Jadwiga Sląska (ok. 1180-1243), niemiecka
księzniczka, zona polskiego księcia Henryka Brodatego,
jako wdowa została mniszką, patronka Sląska.
17 X – sw. Ignacy Antiochenski (zm. ok. 107), uczen i następca
sw. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik.
18 X – sw. Łukasz (I w.), uczen sw. Pawła, autor Ewangelii
oraz Dziejow Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.
20 X – sw. Jan Kanty (1390-1473), polski kapłan, profesor
Akademii Krakowskiej, człowiek zywej wiary i głębokiej
poboznosci.
DRUGA SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka zostanie przeznaczona na potrzeby
naszego koscioła. Bog zapłac za wszystkie złozone ofiary.
SAKRAMENTY 2019
PIERWSZA KOMUNIA grupa angielska: sobota, 4 maja,
2019 o godz. 17:00
PIERWSZA KOMUNIA grupa polska: niedziela, 1 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

5:00 PM + Edward & Rozalia—Family
9:00 AM + Juan & Julita Ocampo—Ocampo Family
10:30 AM + Susan Brennan—Tim Cahill
12:00 PM
O zdrowie Rodziny Gimla
(POL)
O zdr. i bł. Boze dla Krystyny Gimla w dniu 65 urodzin
O zdrowie i bł. Boze dla Stanisławy w dniu 71 urodzin
O bł. Boze i potrzebne łaski dla Ewy, Marka i Daniela
+ Marta i Marcin Podgorscy—Córki z Rodzinami
+ Paweł Lis—Wiesława Jaskólski
+ Włdysława i Henryk Hałan—Córka z Rodziną
+ Jan Trela—Rodzina Giemzów
7:00 PM

O bł. Boze i potrzebne łaski dla Zdzisławy i Bogdana
Lisieckich i całej Rodziny
Nabożeństwo Różańcowe

7:00 PM + Julia Novakowski—Stanley Novakowski
St. Anthony’s Novena

8:30 AM + Mieczyslaw Michaluk—1th death anniversary
8:30 AM

Int. of The Comitato San Filippo Neri

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

5:00 PM

Mary & Abraham Gomez—40th Wed. Anniversary

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.
„JERYCHO RÓŻAŃCOWE”
W Parafi Św. Eugeniusza De Mazenod w Brampton trwa
do 19 pazdziernika rotacyjne czuwanie przed Najswietszym
Sakramentem, w tym codzienna Msza swięta i Rozaniec.
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.
40 DNI DLA ŻYCIA
Do 4 listopada b.r. w Mississauga trwa kolejna akcja
obrony dzieci nienarodzonych. Ciche czuwanie i modlitwa
blisko kliniki: Mississauga Woman’s Clinic (101 Queensway
Blvd) odbedzie się kazdego dnia od 8:00 do 20:00 . Więcej
informacji oraz zapisy na stronie www.40daysforlife/
mississauga. Zachęcamy do wzięcia udziału w ochronie dzieci
zagrozonych aborcją.
KAWIARENKA PARAFIALNA
Serdecznie zapraszamy do kawiarenk parafialnej, w kazdą
niedzielę po polskiej Mszy swiętej. Bog zapłac za za wspolnie
spędzony czas i wszystkie przepyszne wypieki.

