
TWENTY-NINE SUNDAY IN ORDINARY TIME – OCTOBER 18, 2020 

THE SACRAMENT OF THE FIRST HOLY  
COMMUNION 

This Saturday at 5:00 p.m. Mass and Sunday at 
9:00am & 10:30am Masses,  6 children will re-
ceive their First Holy Communion.   May Jesus 

guide their life and protect  them, and 
they always have a special place in 
their hearts for him.      Communicants:  
Mia Rose Benavides, Raylee Ridsdill-
Miller, Serenity Aryanna Blake,        

Sabrina Martins Peron,    Jaden Morton  &        
Ethan Spencer Costa.  We would like to congra-
tulate and thank their parents for helping them in 
their journey towards this blessed day.  Special 
thanks to Sandra Metlin, catechist.  

BAPTISM ANNOUNCEMENT 
Mercer Brooks - October 18, 2020  
May the grace and blessings you receive 
from God, guide you throughout your life!  

VIRTUAL/ONLINE WORLDWIDE MARRIAGE  
ENCOUNTER EXPERIENCE ON OCT 23-25  

Live your best life in love. No matter where you are 
in your marriage journey, the Marriage Encounter 
experience is a heart haven that helps you listen, 
share and connect more deeply. Contact: Gerard & 
Marge McCauley @ 905-792-1925  

ST. MICHAEL’S COLLEGE SCHOOL 
Admissions are accepting applications for 2021.  
Virtual Open Houses : October 22 & 27 at 7:30 
p.m. Register at ApplySMCS.com  

40 DAYS FOR LIFE  
Up to November 1 , everyone is invited to join 
others in a peaceful daily prayer vigil asking for 
God’s protection of all human life,  at 101 Queens-
way W. Mississauga.  For instructions VISIT: 
www.40daysforlife.com/local-campaigns/
mississauga 

CATHOLICS MOMS GROUP 
The ministry hosts a weekly virtual Catholic Moth-
ers Group with many remarkable guests.  Check: 
https://www.catholicmomsgroup.com/ for 
more details. 

GOSPEL REFLECTION    Mt 22:15-21  
(Isaiah 45:1, 4-6; 1 Thessalonians 1:1-5b ) 

Our primary allegiance is not to a particular 
nation, kingdom, or institution, but to God. We 
belong to him in whose image we are made 
and whose law is inscribed on our hearts. We 
must give back to God what is his, thus we give 
him our love, our first fruits, and our very 
selves, in union with Christ. https://
faithcontent.net 

MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS 
FOR WORLD MISSION DAY 

Dear Brothers and Sisters, I wish to express my 
gratitude to God for the commitment with which 
the Church throughout the world carried out the 
Extraordinary Missionary Month last October. I 
am convinced that it stimulated missionary 
conversion in many communities on the path in-
dicated by the theme: “Baptized and Sent: the 
Church of Christ on Mission in the World”. In this 
year marked by the suffering and challenges crea-
ted by the Covid-19 pandemic, the missionary jo-
urney of the whole Church continues in light of 
the words found in the account of the calling of 
the prophet Isaiah: “Here am I, send me” (6:8). 
This is the ever new response to the Lord’s que-
stion: “Whom shall I send?” (ibid.). This invitation 
from God’s merciful heart challenges both the 
Church and humanity as a whole in the current 
world crisis. “Like the disciples in the Gospel we 
were caught off guard by an unexpected, turbu-
lent storm. We have realized that we are on the 
same boat, all of us fragile and disoriented, but at 
the same time important and needed, all of us cal-
led to row together, each of us in need of comfor-
ting the other. On this boat… are all of us. Just like 
those disciples, who spoke anxiously with one 
voice, saying ‘We are perishing’ (v. 38), so we too 
have realized that we cannot go on thinking of 
ourselves, but only together can we do 
this” (Meditation in Saint Peter’s Square , 27 
March 2020). 

ALL SOULS ENVELOPES  
All Souls Envelopes are available at the back 
of the church.  Please list all the names you 
wish to remember at all Masses during the 
month of November and drop them to the 
offertory box or baskets.  These names will be 
placed on the altar and prayed for throughout 
the month of November. 

 

Offertory for October 10 & 11, 2020         
 

Sunday Offering: 1,545 
Building Fund:  $ 1,430  

Wedding: $ 400  



DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA– 18 PAŹDZIERNIK, 2020 

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
W każdy piątek od godz. 17:00—19:00 

*** 
SPOWIEDŹ  - w każdy dzień, od poniedziałku do 

soboty, pół godziny przed Mszą świętą 
*** 

RÓŻANIEC -  W KAŻDY PONIEDZIAŁEK 
PAŹDZIERNIKA O GODZ. 19:00 

REFLEKSJA EWANGELICZNA Mt 22,15-21 
Jezus jest mistrzem komunikacji międzyoso-
bowej. Z jednej strony nie daje się wciągnąć w 
manipulacje faryzeuszy. Nie idzie za tanimi 
pochlebstwami, nie chce też zjednywać sobie 
rozmówców.  Zaprasza ich do głębszej reflek-
sji nad sobą i czystością intencji w działaniu. 
„Nie daje odpowiedzi, którą chcieli na Nim 
podstępnie wymusić, lecz prowokuje ich sa-
mych do odpowiedzi. Jezu, przychodząc do 
Ciebie, nie chcę niczego wymuszać ani o nic 
podstępnie z Tobą walczyć. Pragnę w prostocie 
razem z Tobą przyjmować wolę Ojca.  
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2020-10-18 

NIEDZIELA MISYJNA  
Dzisiejsza niedziela w całym Kos ciele pos więcona 
jest sprawie misji. Modlimy się w intencji misji i 
misjonarzy zakonnych i s wieckich. Prosimy Boga, 
aby mogli oni skutecznie wypełniac  swoje powo-
łanie i nies c  Ewangelię ludom i narodom. Dzien  
Misyjny us wiadamia nam, jak bardzo Kos cio ł jest 
ro z norodny i powszechny. Wielkie dzieło misyjne 
wspieramy na ro z ne sposoby, dzisiaj takz e skła-
dając swoje ofiary. Pamiętamy, z e nieustannie 
mamy byc  s wiatłem dla całej ludzkos ci.  Składkę 
misyjną można dziś ofiarować do skrzynki z 
tyłu kościoła lub koszyków przy wyjściu .   
Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
20. X – św. Paweł od Krzyża, starszy brat Jana 
Chrzciciela, załoz yciel Zgromadzenia Pasjoni-
sto w. Mo wił: "Przede wszystkim okazuj współczu-
cie słodkiemu Jezusowi przez bolesne Serce Naj-
świętszej Maryi Panny i okazuj współczucie Naj-
świętszej Maryi Pannie przez bolesne Serce Jezusa. 
Tak stworzysz połączenie miłości i współczucia. 
22. X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papiez  Po-
lak, wielki nauczyciel wiary i bezgranicznego za-
wierzenia Chrystusowi i Jego Najs więtszej Matce.  

WYPOMINKI  
Koperty na wypominki znajdują się przy wej-
ściu do kościoła. W listopadzie będziemy mo-
dlic  się za naszych bliskich zmarłych polecanych 
w wypominkach na wszystkich Mszach S więtych.  

MODLITWY NA CMENTARZACH  
Z uwagi na restrykcje COVID-19, modlitwy na 
cmentarzach z okazji Wszystkich Świętych i 
Dnia Zadusznego są odwołane. Zachęcamy do 
prywatnej modlitwy na cmentarzach w intencji 
zmarłych .  

 
5:00 PM  Int of Paweł & Monica & Family 

 

7:30 AM 
(POL) 

9:00 AM 
10:30AM 

 
12:00 PM 

(POL) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

† Irena Słowik—córka z rodziną 
 
† Repose of the soul of Jack Gordon—Gordon’s family  
Holy Mass available also on YouTube channel 
Parishioners 
Msza św. transmitowana na kanale YouTube 
O zdrowie i bł Boz e dla Jadwigi Solarczyk—córka 
O Boz e bł. i potrzebne łaski dla Justyny i Piotra w 12. 
rocznicę s ubu—rodzina  
Int dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z pros -
bą o dalszą opiekę dla Zofii z rodziną i szczęs liwy 
powro t do Polski 
† Jakub Rabian ski w rocznice s mierci 
† Mieczysław Charchut, Maria Charchut, Stanisław 
Krzysztofin ski  oraz Agata—Kazia 

7:00 PM 
(POL) 

 RÓŻANIEC 
† Wacław Kuczewski—rodzina  

 

7:00 PM  † Tiberio Santos—wife 
St. Anthony’s Novena 

8:30 AM  Int of Katarzyna i Zbigniew Morawski 

8:30 AM  † Fernando Di Giovine—Josie La Force 

 
7:00 PM 

  
Thanksgiving Mass for all blessings for Myrna Jacobo 

Novena to Our Lady of Perpetual Help 

   
5:00 PM  Thanksgiving for intercesion of St. Anthony - Amanda, 

Kevin, Joan and Vince Tran 

   
7:30 AM  

(POL) 
9:00 AM 

10:30AM 
 

12:00 PM 
(POL) 

 

 
 
 
 
 
 

† Tadeusz Gwo z dz —syn z rodziną 

 
† Juan & Julia Ocampo—family  
Holy Mass available also on YouTube channel 
Thanksgiving Mass offer by Bibiana 
Msza św. transmitowana na kanale YouTube 
Za Parafian 
† Jan Pankiewicz w 5. rocznice s mierci—córka z rodz 
† Ro z a i Ryszard Wojtowscy w 1. rocznicę s m. Ro z y 



Mass Schedule Christ the King Church 
 

Saturday, October 17 
5:00 pm - Sunday Mass in English (church – 90 people) 
 

Sunday, October 18  
  7:30 am – Mass in Polish (church – 90 people) 
  9:00 am – Mass in English (church – 90 people) 
10:30 am – Mass in English (church – 90 people + 45 parish hall) 
12:00 pm – Mass in Polish (church – 90 people + 45 parish hall) 
 

Monday, October 19  
7:00 pm – Mass in Polish (church – 90 people)   
 

Tuesday, October 20 
7:00 pm – Mass in English (church – 90 people) 
 

Wednesday, October 21 
 8:30 am – Mass in English (church – 90 people) 
  
Thursday, October 22 
8:30 am – Mass in English (church – 90 people) 
 

Friday, October 23 
7:00 pm – Mass in English (church – 90 people) 
 

Saturday, October 24 
5:00 pm - Sunday Mass in English (church – 90 people) 
 

Sunday, October 25  
  7:30 am – Mass in Polish (church – 90 people) 
  9:00 am – Mass in English (church – 90 people) 
10:30 am – Mass in English (church – 90 people + 45 parish hall) 
12:00 pm – Mass in Polish (church – 90 people + 45 parish hall) 
    

CONFESSION AVAILABLE  HALF AN HOUR PRIOR TO THE WEEKDAY  
MASSES (MONDAY TO SATURDAY). 

 



Rozkład Mszy św.  Kościoła Chrystusa Króla 
 

Sobota, 17 październik 
   17: 00 – Niedzielna Msza s w. po angielsku (kos cio ł – 90 oso b) 
  
Niedziela, 18 październik 
   7: 30 – Msza s w. po polsku (kos cio ł – 90 oso b)  
   9: 00 – Msza s w. po angielsku (kos cio ł – 90 oso b) 
10: 30 – Msza s w. po angielsku (kos cio ł – 90 oso b + 45 sala parafialna) 
12: 00 – Msza s w. po polsku (kos cio ł – 90 oso b + 45 sala parafialna) 
 

Poniedziałek, 19 październik 
19: 00 – Msza s w po polsku (kos cio ł – 90 oso b) 
        

Wtorek, 20 październik 
19: 00 – Msza s w po angielsku (kos cio ł – 90 oso b) 
 

Środa, 21 październik 
  8: 30 – Msza s w. po angielsku (kos cio ł – 90 oso b) 
 

Czwartek, 22 październik 
8: 30 – Msza s w. po angielsku (kos cio ł – 90 oso b) 
 

Piątek, 23 październik 
19: 00 – Msza s w. po angielsku (kos cio ł – 90 oso b) 
 

Sobota, 24 październik 
17: 00 – Niedzielna Msza s w. po angielsku (kos cio ł – 90 oso b) 
  
Niedziela, 25 październik 
   7: 30 – Msza s w. po polsku (kos cio ł – 90 oso b)  
   9: 00 – Msza s w. po angielsku (kos cio ł – 90 oso b) 
10: 30 – Msza s w. po angielsku (kos cio ł – 90 oso b + 45 sala parafialna) 
12: 00 – Msza s w. po polsku (kos cio ł – 90 oso b + 45 sala parafialna) 
 

SPOWIEDŹ W KAŻDY DZIEŃ OPRÓCZ NIEDZIELI, PÓŁ GODZINY PRZED 
MSZĄ ŚWIĘTĄ. 

 


