TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 09, 2018
GOSPEL REFLECTION Mk 7,31-37
Jesus avoids attention after his work of healing the
deaf man. He’s not a quarter hour celebrity. Jesus
didn’t want admiration, he wanted love to flow into
and out of ourselves – doing good quietly. The best of
things are ordinary. In the ordinary Jesus worked the
miracle and in the ordinary we will hear new things.
https://sacredheartmessenger.com/tag/mark-731-37/
FEAST OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL
On behalf of our superior, Fr. Andrew Kowalczyk and all
the Michaelite Fathers, we would like to invite all of you to
the annual celebration of our patron St. Michael the
Archangel. This even will take place at the Michaelite
Center: 2751 Sunningdale Rd W, London, Ontario, on
Sunday, September 9th at 4:00pm. You can still
register for a bus. Just speak to Fr. Jozef after Mass (cost:
$20 for a ticket). You can park your car at the school
property at the back of the church.
ALL DAY ADORATION
EVERY FRIDAY
This Friday, September 7 from 8:00 a.m. to 7:00 p.m.
we will have our first day adoration of the Blessed
Sacrament after the summer break. Sign-up form
available at the back of the church.
CTK PARISH CHOIR
All parishioners are warmly welcomed to join the CTK
Parish Choir. We are a fun, welcoming and happy
community with amazing genuine people of all ages. It’s a
lot of fun to be a part of, and we would absolutely love to
have you. We rehearse every Thursday evening 7:30 p.m.
to 8:30 p.m. and sing at the 10:30 a.m. mass on Sunday. If
interested please contact Michael Mochocki at
solomike@bell.net. First rehearsal is on Thursday
Sept. 13, 2018 at 7:30 p.m.
CHILDREN’S LITURGY
We are starting children’s liturgy after the summer break
on Sunday, September 16, 2018 during the 10:30 a.m.
Mass (English) and 12:00 p.m. Mass (Polish). All children
are asked to take their seats at the front of the church.
BUNDLE UP COLLECTION
The Society of Saint Vincent de Paul is organizing
collection of clothing, shoes, linen, coats, drapes, towels,
small household goods and new toys on September 15-16,
2018. Please tie your donation for easier handling. There
will be a truck in the church parking lot all weekend. For
more information visit: www.ssvptoronto.ca
SACRAMENTS 2019
FIRST COMMUNION English group: Saturday, May 4,
2019 at 5:00 p.m.
Parents’ meeting: Thursday, October 11, 2018 at 6:30
p.m.
FIRST COMMUNION Polish group: Sunday, May 5, 2019
at 12:00 p.m.
Parents’ meeting: Sunday, October 14, 2018 after the
Polish Mass at 12:00
***
CONFIRMATION: Saturday, June 8, 2019 at 5:00 p.m.
Parents’ meeting: Thursday, October 18, 2018 at 6:30
p.m. at the church.
Confession: Thursday, June 6, 2019 at 6:30 p.m.

80TH ANNIVERSARY OF OUR PARISH
This year we celebrate 80th Anniversary of Christ
the King Parish. Our main celebration will be on
November 24, 2018 at 5:00 p.m. Mass on the
day of the Solemnity of Christ the King.
LIFE CHAIN
Life Chain will be taking place on Sunday, September 30,
2018 from 2:00 p.m. to 3:00 p.m. For more information
and locations, visit: www.campaignlifecoalition.com/
lifechain. Life Chain is a form of peaceful pro-life activism
that takes place annually at thousands of locations across
North America. Participants publicly witness to the pro-life
message by standing at an intersection with others in their
community for an hour and holding non-graphic signs with
messages like „Abortion kills childresn” and „Abortion hurts
women”, while silently praying for an end to abortion and for
those affected by it. Please help to make this event a great
success.—The 2018 Life Chain Committee.
FATHER JOHN REDMOND
GRADE 8 OPEN HOUSE
Father John Redmond C.S.S. & Regional Arts Centre invites
for an OPEN HOUSE on Tuesday, October 9, 2018 in the
Gymnasium (28 Colonel Samuel Smith Park Drive, Toronto,
On M8V-4B7). Learn about school’s curriculum initiatives
and Regional Arts Programme, such as Drama, Dance, Visual
Arts, Music; Congregated Advanced Placement Program,
Grade 9 courses, Mathematics everyday; Excellent sports
programs; Many co-curricular programs; Excellent
community atmosphere and school spirit and Established
Leadership Program. More info.: www.fatherredmond.com
or 416 393-5540.
VOCATIONS
TORONTO SERRA CLUBS
Dod not God choose those who are poor in the eyes of the
world to be rich in faith and heirs of the Kingdom? Count
your blessings, then come and help others count theirs too,
as priest, religious or deacon. If you feel you have such a
vocation, call Fr. Chris Lemieux, Vocation Director,
Archdiofcese of Toronto at 416 968-0997 or email:
vocations@archtoronto.org.
More information at
www.vocationstoronto.ca.
THANK YOU
Polish „Coffee Sunday Group” donated $1000 for TV
purchase for the classroom used for 1th Communion and
Confirmation classes. Jacek Bilinski installed the TV and
Adam Legenza completed electrical work. Stanisław
Grzywacz repaired and painted parts of the church ceiling,
damaged before the roof repairs. Many thanks for all your
hard work.
SECOND COLLECTION
Today’s second collection is for the Building Fund.
God Bless you for all donations to support our
church.

Sunday Collection: $ 2,683

DWUDZUESTA TRZECIA NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO– 09 WRZESIEŃ, 2018
REFLEKSJA EWANGELICZNA Mk 7, 31-37
Jedno krótkie aramejskie słowo znajduje się w centrum
opowieści o uzdrowieniu głuchoniemego. Ewangelista
zdecydował się pozostawić je w języku Jezusa, jakby
chciał utrwalić brzmienie Jego głosu. Na słowo effatha, to
znaczy ’otwórz się‘, człowiek zaczął słyszeć i mówić.
Odtąd mógł wrócić do świata, wejść w relacje z innymi
ludźmi, cieszyć się życiem. Chrystus ma moc wyrwać
każdego z więzów i ograniczeń, a przede wszystkim przez
działanie Ducha Świętego doprowadzić do wewnętrznego
otwarcia serca. Panie Jezu, daj mi doświadczyć w wierze
Twojej łaski, która otwiera serce na spotkanie z Tobą i
bliźnimi. Obym słyszał Twój głos i ustami głosił Twoją
chwałę. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-9-9
ODPUST KU CZCI ŚW. MICHŁA ARCHANIOŁA
Księza Michaelici wraz z Przełozonym Wiceprowincji
Połnocnej Ameryki; ks. Andrzejem Kowalczykiem zapraszają
na odpust ku czci sw. Michała Archanioła do London Ontario
w niedzielę, 9 wrzesnia (2751 Sunningdale Rd W.) Msza sw. o
godz. 16:00. Zapisy na autokar po Mszy sw. przy wejsciu do
koscioła lub w biurze parafialnym (bilety: $20 za osobę).
Wyjazd o 9:00 rano z koscioła sw. Teresy i o 9:15 z parafii
Chrystusa Krola (mozna zaparkowac swoj samochod na
posesji szkolnej, za kosciołem).
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W KAŻDY PIĄTEK
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w
naszym kościele w każdy piątek od godziny 8:00 do
19:00. Pierwsza adoracja po przerwie wakacyjnej, już w
najbliższy piątek, 7 września, 2018 r.
ZBIÓRKA DLA POTRZEBUJĄCYCH
Stowarzyszenie Swiętego Wincentego A’Paulo organizuje
zbiorkę ubran, obuwia, poscieli, zasłon, kurtek, ręcznikow i
nowych zabawek w dniu 15-16 września, 2018 r. Kontener
bedzie zaparkowany przy kosciele przez cały weekend.
Wiecej informacji na stronie: www.ssvptoronto.ca
LITURGIA DLA DZIECI
Po wakacyjnej przerwie, od 16 wrzesnia, zostanie wznowiona
liturgia dla dzieci podczas polskiej Mszy sw. o godz. 12:00 i
poczas angielskiej Mszy sw. o godz. 10:30. Liturgie będą
miały miejsce w sali katechetycznej pod plebanią. Zapraszamy
wszystkie dzieci o zajmowanie pierwszych ławek po prawej
stronie koscioła.
PODZIĘKOWANIA
Serdeczne Bog zapłac: Stanisławowi Grzywacz za
pomalowanie częsci dolnej sufitu w kosciele, Jackowi
Bilinskiemu za zakup i instalację telewizora, panu Adamowi
Legenzie za instalację elektryki do podłączenia telewizora
oraz Kawiarence Parafialnej za ofiarowanie $1000 na zakup
telewizora do salki katechetycznej.
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, 8 czerwca 2019 o godz. 17:00
Spotkanie dla rodzicow: czwartek, 18 paz., 2018 - 18:30
Spowiedz: czwartek, 6 czerwca, 2019 o godz. 18:30

8:30 AM + Gullerma Clemente, Dana Tran—Family
5:00 PM + Zbigniew Zawistowski—20 death anniv. —Family
9:00 AM
10:30 AM +
12:00 PM
(POL)
+
+
+

Parishioners
Thxgiving and cont. blessings upon Ewa & Alex on their
28th Wedding Anniv.—Children
Deceased Members of Maria Codirenzi Family
O powrtot do zdrowia dla Jana Targosz—Siostra
O Boze bł. dla Marty Horawy i Synow z Rodzinami
W intencji Ewy Rydzowskiej z okazji urodzin
Zmarli z rodziny Kluz i Panasiuk
Waldemar w 6 rocz. smierci
Heronim i Władysława Ryszkiewicz—Córka

7:00 PM + Halina—Przyjaciele

7:00 PM

Intention of Danuta on her birthday
St. Anthony’s Novena

8:30 AM

Special int. for Ariewae (Avian)

8:30 AM

For the intention of Parishioners

7:00 PM

Intention of Romuald—Family
Novena to Our Lady of Perpetual Help

80 ROCZNICA NASZEJ PARAFII
Msza sw. jubileuszowa, pod przewodnictwem, Jego
Ekscelencji Księdza Biskupa Jozefa Dąbrowskiego,
Pomocniczego Biskupa Diecezji London Ontario, w
sobotę, 24 listopada o godz 17:00. Serdecznie
zapraszamy.
SPOTKANIA Z EGZORCYSTĄ
W DNIACH OD 16 DO 18 WRZESNIA BĘDZIE GOSCIŁ W
PARAFII MAKSYMILIANA KOLBE W MISSISSUGA KS.
PROF. SERGIUSZ NIZIŃSKI, KARMELITA BOSY Z
POZNANIA, EGZORCYSTA. W CZASIE WIECZORNYCH
KONFERENCJI PORUSZY ON NASTĘPUJĄCE TEMATY:
Niedziela, 16 wrzesnia:“Taktyka złego ducha wobec nas –
atak na nasze wady i zranienia”. Poniedziałek, 17 wrzesnia,
“Kiedy sami zapraszamy złego ducha do nas i skutkuje to
dręczeniami. Czyli tak zwane zagrozenia duchowe”. Wtorek,
18 wrzesnia “Jak pomoc sobie samemu, kiedy szukac
pomocy u psychiatry, a kiedy u egzorcysty. Egzorcysta, jako
ostatnia instancja w szukaniu pomocy”.
„DZIEŃ OTWARTY” W FATHER JOHN REDMOND
Szkoła srednia imienia Father John Redmond zaprasza na
„Dzien Otwarty” dla uczniow klas osmych we wtorek, 9
pazdziernika, 2018 r. w sali gimastycznej szkoły (28 Colonel
Samuel Smith Park Dr., Toronto, M8V-4B7). Po wiecej inf.:
proszę dzwonic pod numer 416 393-5540 lub:
www.fatherredmond.com.
KAWIARENKA PARAFIALNA
Zapraszamy do kawiarenki parafialnej od niedzieli, 16
września po polskiej Mszy świętej.
DRUGA SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka zostanie przeznaczona na
potrzeby naszego koscioła. Serdeczne Bog zapłac.

