
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

An Act of Spiritual Communion 
Jesus,  
I believe that You are present in the 
Most Holy Sacrament. 
I love You above all things, 
and I desire to receive You into my soul.  
Since I cannot at this moment receive You sacramentally,  
come at least spiritually into my heart.  
I embrace You as if You were already there  
and unite myself wholly to You.  
Never permit me to be separated from You. 
Amen.  
 
 
 

Modlitwa podczas Komunii Duchowej 
 

O mo j Jezu, wierzę, z e jestes  prawdziwie obecny w  
Najs więtszym Sakramencie Ołtarza.  
Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy.  
Poniewaz  nie mogę Cię teraz przyjąc  sakramentalnie,  
przyjdz  przynajmniej duchowo do mojego serca.  
Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą.  
Nie pozwo l mi nigdy odłączyc  się od Ciebie.  
Amen. 
 



THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME – JANUARY 24, 2021  YEAR B 

The latest provincial restrictions do not impact 
our current limit of 10 persons present inside 
the church at any time.  The spiritual sustenance 
is essential for the mental, spiritual and physical 
well-being of the faithful and the church offers es-
sential support for many.  

OUR CHURCH S STILL OPEN  
FOR PRAYERS, CONFESSION &  

HOLY COMMUNION SERVICE ON:  

SATURDAYS    10:00AM - 4:00PM   
   SUNDAYS   2:00 - 5:00PM 

*** 

HOLY MASS IN ENGLISH ON-LINE  
EVERY SUNDAY AT 10:30 AM at 

WWW.CHRISTTHEKINGPARISH.INFO  
(press YouTube/Mass Streaming icon  

at the top right corner). 
***   

CALLING ALL MOMS! 
Mothers Group VIRTUAL MEET UP will take place 
on Thursday, JANUARY 28, 2021 @ 2:00 pm.  Regi-
stration at: www.CatholicMomsGroup.com.  For mo-
re information call Daina 416 907-1042 or email: 
info@catholicmomsgroup.com.   Join this special 
event and hear Sonia Commisso’s story– over coffee 
with friends on Zoom with Midday Moms!   

GOD BLESSES FOR YOUR SUPPORT 
OF OUR PARISH CHURCH 

SUNDAY OFFERTORIES AND ALL OTHER DONA-
TIONS CAN BE PLACED IN A DONATION BOX AT 
THE CHURCH  ON Saturdays & Sundays.   DONA-
TIONS CAN BE ALSO DROPPED TO THE MAIL 
SLOT INSTALLED IN THE PARISH OFFICE DOOR,   
OR TRANSFERRED (Credit or Debit) THRU AR-
CHDIOCESE’S WEBSITE: https://
www.archtoronto.org/ (Click „DONATE” and 
then option: „SUPPORT YOUR PARISH”).  THANK 
YOU KINDLY. 

 
     

GOSPEL REFLECTION  
Jonah 3:1-5, 10; Psalm 25; 1 Corinthians 7:29-31  

With John's arrest, Jesus continued the Bap-
tist's proclamation: “Repent and believe the 
good news that God's reign is at hand.” The 
long-awaited fulfillment of God's promises 
had arrived in the person and ministry of 
Jesus Christ. As Jesus preached along the Sea 
of Galilee, he called four fishermen to be his 
first disciples. Simon and his brother An-
drew immediately responded to Jesus' call. 
James and John, another pair of brothers, 
left their family and livelihood to follow him. 
Jesus promised his disciples that they would 
be instruments to spread the gospel 
throughout the world. During their journey 
together, they would discover that there we-
re no half-measures to serving the Lord. Fa-
ith demands conversion and repentance, not 
just once but as a lifelong process. Jesus tells 
us to follow him, which means to do what he 
does, to call other people to the kingdom. 
"Come after me, and I will make you fishers of 
people." That is addressed to all of us, to all the 
disciples. http://togetherwithgodsword.com  

LITURGICAL CELEBRATION THIS WEEK 
January 24 – St. Francis de Sales – Bishop of 
Geneva, Doctor of the Church. He was a kind and 
caring person who shared God’s love with 
others. He taught people to trust in God. He said, 
“Have no fear for what tomorrow may bring. 
The same loving God who cares for you today 
will take care of you tomorrow and every day.” 
Francis was beatified the year he died, 1622 and 
canonized in 1665. In 1923, Pope Pius XI named 
St. Francis de Sales the patron saint of Catholic 
writers and the Catholic press because of the 
tracts and books he wrote. He is also the patron 
saint of the deaf, journalists, adult educa-
tion, and the Sisters of St. Joseph. 
January 25 - Conversion of St. Paul.  This day 
was a turning point in the history of the early 
Church. He became a passionate follower and 
later a teacher of the nations. The letters, or 
epistles, of Paul offer us a window into the early 
Church. 

INCOME TAX RECEIPTS  
Income Tax Receipts for 2020 are going 
to be mailed out this year.   

 

        Offertory for JAN 17, 2021        

Sunday Offering: $ 850 
Funeral:  $  225  

Building Fund:  $ 120 
Donation:  $ 5,000 



TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA– 24 STYCZEŃ, 2021   ROK B  

 
 

BÓG ZAPŁAĆ ZA WSPARCIE NASZEGO  
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 

SKŁADKĘ NIEDZIELNĄ I OFIARY SERCA MOŻNA 
ZŁOŻYĆ  DO SKRZYNKI W KOŚCIELE (w soboty i 
niedziele).  O KAŻDEJ PORZE DNIA MOŻNA WRZU-
CIĆ OFIARĘ DO WLOTU POCZTOWEGO W 
DRZWIACH BIURA PARAFIALNEGO.  DARY NA MOŻ-
NA RÓWNIEŻ PRZESŁAĆ ELEKTONICZNIE (kartą 
kredytową lub bankową) PRZEZ STRONĘ ACHIDJE-
CEZJI: www.archtoronto.org/ (wciśnij „donate 

now” i „ support your parish”).  Bóg zapłać za 
wszystkie dary serca. 

REFLEKSJA EWANGELICZNA  
Jon 3:1-5, 10; Psalm 25; 1 Cor 7:29-31  

„Czas się wypełnił” 
Czas, który jest nam dany, jest darem od Boga. 
Otrzymujemy go, aby w sposób właściwy 
przejść przez życie. Czas jest darem trudnym i 
wymagającym. Jest on nam zadany. Dlatego 
nie wystarczy żyć jakkolwiek, ale trzeba żyć 
dobrze. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wy-
powiada słowa: „Czas się wypełnił”. Te słowa 
zapisał też w swoich Notatkach osobistych św. 
Jan Paweł II. Przypominają nam one, że musi-
my ciągle podejmować wysiłek nad zmianą 
własnego życia. Odpowiedzmy więc na we-
zwanie Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię”, pamiętając, że czas został nam da-
ny dla naszego nawrócenia. 
Panie, chcę iść za Tobą i każdego dnia podej-
mować wysiłek nad zmianą swojego życia. 
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2021-
01-24 

*** 
Najnowsze ograniczenia  prowincji Ontario 
nie mają wpływu na nasz obecny limit 10 osób  
obecnych w kościele. Wsparcie duchowe jest 
niezbędne dla dobrego samopoczucia wiernych, a 
dla wielu Kos cio ł zapewnia niezbędne wsparcie. 

NASZ KOŚCIÓŁ JEST 
NADAL OTWARTY 

NA MODLITWĘ, ADORACJĘ, SPOWIEDŹ I  
PRZYJĘCIE KOMUNI ŚWIĘTEJ W:  

SOBOTY    10:00 - 16:00 
NIEDZIELE   14:00 - 17:00 

*** 
MSZA ŚWIĘTA PO POLSKU PRZEZ  

INTERNETW KAŻDĄ  
NIEDZIELĘ O GODZ. 12:00: 

WWW.CHRISTTHEKINGPARISH.INFO  
(wciśnij w prawym górnym rogu ikonkę  

YouTube/Mass Streaming).   
ZAPRASZAMY! 

*** 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE 
Zaświadczenia podatkowe za rok 2020 
zostaną w tym roku rozesłane pocztą.   

 
  Birthday blessing for Ewa Michaluk —mom 

 

10:30AM 
 
 

12:00 PM 
(POL) 

 Holy Mass available on YouTube channel 
† In memory of Giovanni Pavia on 12. death an-
niversary—Carmela, Annetta & Josephine 
Msza św. transmitowana na kanale YouTube 
Za Parafian 
Intencja dziękczynna w podzięce za szczęs liwą ope-
rację Beaty Kabala 
† Piotr Skrzypek 
† Alina Z uralska 
† Teresa Szczawin ska zmarła w Posce—syn Szymon  
z rodziną i bliskimi 
† Edmund Sadowski—żona 
† Henryk Sadowski—mama 
† Za rodzico w, brata i siostrę z rodziny Lipskich  
† Za dusze w czys c cu cierpiące 
† Danuta i Stanisław Pacholscy zmarli w Polsce 

 
  Int dziękczynna z pros bą o dalszą opiekę Boz ą dla 

Ewy Stryjnik—mama 

 

  For God’s blessings for Elizabeth Hyginus 

 

  For God’s blessings for Aleksandra & Wojciech 
Stryjnik—mom  

 

  Thanksgiving by Amy Borsige 

 
  For God’s blessings for Magdalena Kosztyła & fami-

ly—mom 

   
  † Adam Grochowski —sister Wiesława with son 

   
10:30AM 

 
 

12:00 PM 
(POL) 

 
 
 
 
 
 

Holy Mass available on YouTube channel 
Blessings for Kris Daniel Cunanan & Family 
Msza św. transmitowana na kanale YouTube 
Za Parafian 
† Adam Grochowski—siostra z synem 
† Leokadia Nędzka w 2. rocz s mierci—córka Beata z 
rodziną 


