
 
 
 
 
 

SATURDAY, AUGUST 18   
5:00 PM   For the souls in Purgatory   
  
SUNDAY, AUGUST 19 
9:00 AM    Parishioners/Special Int. Maan Banez & Family—Family 
10:30 AM        + Darien Alister Planta—Family 
12:00 PM    O zdrowie i bł. Boz e dla mamy Władysławy 
(POL)                + Paweł Lis—Mama z Rodziną 
    + Albina i Stanisław Biel 

 + Tekla i Mieczysław Stajewscy—Córka z Rodziną 

+ Tadeusz Gonsik  

 

MONDAY, AUGUST 20 

7:00 PM    Dziękczynna z pros bą o dalsze łaski dla Ani—Koleżanki 
(POL)   

      

TUESDAY, AUGUST 21 

 7:00 PM           + Zygmunt Lewinski—Rodzina 
    ST. ANTHONY’S NOVENA 

 

WEDNESDAY, AUGUST 22 

8:30 AM + Edwin Hutyra—Friend 

  

THURSDAY, AUGUST 22 

8:30 AM 

     

FRIDAY, AUGUST 23 

7:00 PM + Henryk Maslowski—Son with Family   

      NOVENA TO OUR LADY OF PERPETUAL HELP 

 

 

 

 

 

 

 

          Sunday Collection:  $2,151     Building Fund:  $1,979     

                                Dance & Dinner:  $ 4,312 

Christ the King parisH BULLETIN 
                                3674 Lake Shore Blvd W, Etobicoke, ON M8W 1N6 

                             Phone: (416) 251-8983     Email: office@christthekingparish.info 
 

Pastor: Fr. Józef Morawski, csma,    
Parish Secretary: Ewa Michaluk 
Office Hours:   Tuesday & Thursday: 10:00am – 4:00pm    

                           Wednesday: 11:00am – 5:00pm  
 

WELCOME  
We would like to welcome our parishioners and guests. Thank you for your 
interest in our parish. Whether you’re just visiting us for a brief time, looking 
for a new parish home, are returning to the practice of your Catholic faith or 
are interested in finding out more about the Catholic Church, we’re happy to 
have you here. 

 
GOSPEL REFLECTION J 6, 51-58 
We need to allow our body to be broken and our blood to be shed for others as 
Jesus did. That is why, at the end of the Mass, we are sent out to announce the 
Gospel of the Lord by our humble service and exemplary lives, radiating Jesus’ 
love, mercy, forgiveness and spirit of service all around us. Let us say with 
Jesus, "This is my body, given over for you" and "This is my blood, poured out 
for you “and live out these words by living for 
others.http://www.stmaryastoria.com/O__T__XX__Aug_16__L-15.pdf 

 
REFLEKSJA EWANGELICZNA J 6, 51-58 
Uczestnicząc we Mszy św., mamy do czynienia z żywym Chrystusem. W 
świętych postaciach białego opłatka i wina jest obecny prawdziwy Bóg. Jeśli 
będziemy o tym pamiętali, rozwijając w sobie świadomość tajemnicy tego, 
czym jest Eucharystia, to łatwiej nam będzie przezwyciężyć pojawiającą się 
rutynę i przyzwyczajenie. Podczas Mszy św. dokonuje się na naszych oczach 
największy cud, jaki tylko można sobie wyobrazić – cud obecności Boga. „To 
jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba” (J 6, 58) – mówi Jezus, a podczas każdej 
Mszy św. daje nam możliwość karmienia się Nim. Chryste, Ty powiedziałeś: 
„Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne” (J 6, 54). Dozwól 
mi jak najczęściej uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej, którą dla mnie 
przygotowałeś. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-8-19 

 

THANK YOU 
Last Saturday, August 11, 2018 was our Summer Dance & Dinner. Special 
thanks to all the guests, volunteers and supporters who made this event such a 
great success.   All the profits, $4,312 will go towards our Building Fund.  God 
Bless you – Fr. Józef Morawski. 

 
 
 

 

https://www.google.ca/search?biw=1366&bih=659&q=christ+the+king+roman+catholic+church+phone&sa=X&ved=0ahUKEwjL6snkqZvVAhWc2YMKHa1jAiMQ6BMIiwEwEw
mailto:office@christthekingparish.info
http://www.stmaryastoria.com/O__T__XX__Aug_16__L-15.pdf
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-8-19


 
 

20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME YEAR B 

 
WORLD MEETING OF FAMILIES 2018 
Dublin, Ireland, has been chosen by Pope Francis to host the World Meeting 
of Families from 21-26 August 2018, guided by the theme “The Gospel of 
the Family: Joy for the World”.  Held every three years, this major 
international event brings together families from across the world to 
celebrate, pray and reflect upon the central importance of marriage and the 
family as the cornerstone of our lives, of society and of the Church. The 
event has at its heart the following key moments: * 21 August 2018, a 
National Opening of WMOF2018, which will take place simultaneously in 
all the different dioceses of Ireland. * 22 to the 24 August 2018, a three-
day * Congress.  Each day will reflect on the theme “The Gospel of the 
Family: Joy for the World” chosen by the Holy Father and will include an 
enriching programme for adults of keynote speakers, workshops, talks, 
testimonies and discussions; an engaging and exciting programme for 
young people as well as fun activities for children. The Congress will also 
include daily celebration of the Eucharist, prayerful activities, exhibitions, 
cultural events and musical performances. * Saturday 25 August 2018, a 
Festival of Families, comprising a reflective concert style event within a 
prayerful and joyful atmosphere, in which personal stories of faith will be 
shared by families from all continents. * Sunday 26 August 2018, 
WMOF2018 will close with a solemn Eucharistic Celebration that will 
gather thousands of people from Ireland and all over the world.  World 
Meeting of Families is convened by the Holy Father and promoted by the 
Holy See’s Dicastery for Laity, Family and Life. In September 2016, this new 
Dicastery brought together the Pontifical Council for the Laity, the 
Pontifical Council for the Family and aspects of the Church's mission to 
promote respect for human life in all its stages. 

 
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 

 
ROSARY SALE 
Youi will have the opportunity to purchase handmade rosaries and Rosary  
bracelets from Carmela Loconte on Sunday, Sept. 2, 2018.  She donates 
All proceeds to Dr. Siomone’s Canadian Food for Children.  Please stop and 
take a look. Thank you.  

 
BAPTISM ANNOUNCEMENT: 
Aidric Jerome Dominic Pais—AUGUST 19, 2018  
MAY THE GRACE AND BLESSINGS YOU RECEIVE FROM GOD,  
GUIDE YOU THROUGHOUT YOUR LIFE 

 
 

 
 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B 

 
      ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN 

W dniach 21-26 sierpnia w Irlandii odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin 
z udziałem papieża Franciszka, zatytułowane „Ewangelia rodziny: radość dla 
świata”. Zgromadzi ono w stolicy Irlandii rodziny z całego świata. To 
międzynarodowe wydarzenie, odbywające się co trzy lata, przenosi w centrum 
uwagi chrześcijańską rodzinę, kamień węgielny społeczeństwa,. Po otwarciu w 
dniu 21 sierpnia, które odbędzie się równocześnie we wszystkich diecezjach 
Irlandii, w dniach 22-24 sierpnia w Dublinie odbędzie się Międzynarodowy 
Kongres z wystąpieniami ekspertów z różnych części świata, świadectwami, 
warsztatami i zajęciami dla dzieci i młodzieży. Wraz z przybyciem Ojca 
Świętego w sobotę 25 sierpnia, rozpocznie się Święto Rodzin, które będzie 
okazją do wysłuchania świadectw z różnych kontynentów, a także długo 
oczekiwanych słów Papieża. Uroczysta Eucharystia 26 sierpnia, pod Jego 
przewodnictwem w Phoenix Parku w Dublinie, zakończy uroczystości. 

 
ŚWIATOWYM DNIU PAMIĘCI OFIAR STALINIZMU I NAZIZMU  
W czwartek, w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, będziemy 
modlić się za miliony ofiar, także spośród naszych krewnych i rodaków, 
totalitarnych i zbrodniczych systemów politycznych XX wieku. 

 
UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 
W przyszłą niedzielę, 26 sierpnia, obchodzimy Uroczystośc Matki Bożej 
Częstochowskiej. 

 
ODPUST KU CZCI ŚW. MICHŁA ARCHANIOŁA.  
Księża Michaelici wraz z Przełożonym Wiceprowincji Północnej Ameryki; ks. 
Andrzejem Kowalczykiem zapraszają na odpust ku czci św. Michała Archanioła 
do London Ontario w niedzielę, 9 września, 2751 Sunningdale Rd W, London, 
ON N6H 5L2. Msza św. odpustowa celebrowana przez tegorocznych Jubilatów: 
ks. Andrzeja Kowalczyka (25lat kapłaństwa), naszego byłego proboszcza, ks. 
Wacława Chudego (25 lat kapłaństwa) oraz księdza Jana Burczyka (50 lat 
slubów zakonnych), rozpocznie się o godz. 16:00. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy.  (Planowany jest  również autokar, jeśli będzie wywstarczjąca 
liczba zainteresowanych). 

 

ZBIÓRKA DLA POTRZEBUJĄCYCH 
Stowarzyszenie S więtego Wincentego A’Paulo organizuje zbio rkę ubran , 
obuwia, pos cieli, zasłon, kurtek, ręczniko w i nowych zabawek w dniu 15-16 
września, 2018 r.  Kontener bedzie zaparkowany przy kos ciele przez cały 
weekend.  Wiecej informacji na stronie: www.ssvptoronto.ca 

 
      MARRIAGE ANNOUNCEMENT: 

Magdalena Żebrowska & Ewaryst Kulikowski - AUGUST 18, 2018   
BŁOGOSŁAWIEN STWA BOZ EGO NA NOWEJ DRODZE Z YCIA! 
MAY GOOD LORD GIVE YOU A WONDERFUL LIFE TOGETHER! 

https://www.worldmeeting2018.ie/en-IE/Programme/Opening
https://www.worldmeeting2018.ie/en-IE/Programme/Congress
https://www.worldmeeting2018.ie/en-IE/Programme/Congress
https://www.worldmeeting2018.ie/en-IE/Programme/Festival-of-Families
https://www.worldmeeting2018.ie/en-IE/Programme/Final-Mass
http://www.ssvptoronto.ca/
http://www.ssvptoronto.ca/


      
 

 

 
 

 

 

 


