
DIVINE MERCY SUNDAY – APRIL 11, 2021  YEAR B 

„BUNDLE UP” WEEKEND APRIL 17/18 
Please drop off donations of new or gently used clothing, shoes, texti-
les, bedding, draperies, small household items into the POD container 
at the side of the church. Not accepting furniture, 
books, cribs. If possible, please also drop off a 
package of any of the following: rice, pasta, dry 
lentils & soups, peanut butter. There is a need for 
these items. For more info call us @ 416 486 
1115. The Society of St Vincent de Paul.  

SHARELIFE 
Our parish’s ShareLife Campaign is now un-
derway. ShareLife Sunday is April 18th. 
Please reflect on the great needs of our 
brothers and sisters who are helped through 
your generous support of ShareLife. Last 
year, ShareLife supporters enabled 21,000 
people to receive affordable mental health 
care through family service agencies across 
the Archdiocese of Toronto. 

This year we are encouraging you to give at sharelife.org, where 
you can make a one-time or monthly gift by credit card and desi-
gnate it to our parish’s campaign. Monthly giving is a convenient 
way to spread your ShareLife contribution over the course of a 
year. Contact ShareLife at slife@archtoronto.org or 416-934-
3411 if you have any questions about pre-authorized 
giving. Thank you for supporting ShareLife! 

THURSDAYS’ MASSES - CANCELLED  
We no longer offer Mass Service on Thursdays at our church.  
All Mass intentions booked for Thursdays have been be moved 
to the first available date and posted in the parish bulletin. Plea-
se call parish office if you have any questions 416 251 – 8983. 
Sorry for the inconvenience.  

CONFESSION AT OUR CHURCH 
Saturdays: 9:00 AM to 12:00 PM 
Sundays: 2:00—5:00 PM  
1/2 hour before weekday Masses 
Private time scheduled at 416 251-8983 

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT  
SATURDAYS:  9:00 AM—12:00 PM 
SUNDAYS:       2:00 PM — 5:00 PM 

SUNDAY MASSES AVAILABLE ONLINE 
10:30 AM—MASS IN ENGLISH        
12:00 PM—MASS IN POLISH 

WWW.CHRISTTHEKINGPARISH.INFO  

GOSPEL REFLECTION 
1st Reading: Acts 4.32-35  
2nd Reading: 1 John 5.1-6  
Gospel: John 20.19-31 - Jesus Appears to the Disciples  
In the first reading we hear the wonderful account of the 
early Christians living a beautiful community of ste-
wardship in which they were all “of one heart and soul.” 
Likewise, in the same way the early Christians offered all of 
themselves for the sake of the Church, we too should offer 
the gifts of our time and talent to our parish community. In 
this way, we will be able to echo the words from the first 
reading and joyfully proclaim: “There was not a needy per-
son among them.” https://www.archtoronto.org/stewardship. 

DIVINE MERCY SUNDAY  
Today we celebrate Divine Mercy Sun-
day. Go to confession, attend Mass, and 
receive Holy Communion on Mercy Sun-
day then all your sins for your whole life 
will be forgiven and all the punishment 
due to them will be wiped away.   
In the Jubilee Year 2000, Pope John Paul 
II proclaimed that from that year forward 
the Second Sunday of Easter would be 
celebrated as Divine Mercy Sunday. This 

was proclaimed at the Canonization Mass of St. Faustina Ka-
walska, who worked throughout her life to make all aware of the 
merciful love of God. St. Faustina (1905–1938) was born and 
raised in Poland. Following a vocation to religious life, she was 
accepted by the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mer-
cy. As a member of the Congregation, she worked as a cook, 
gardener, and porter. In her spiritual life, her contemplation on 
the Mercy of God led her to develop a childlike trust in God and 
deep love for her neighbor.The celebration of Divine Mercy Sun-
day is an opportunity to reflect on the theme of how God’s mer-
cy can overcome sin and, as the Congregation for Divine Wors-
hip and the Discipline of the Sacraments states, “a perennial 
invitation to the Christian world to face, with confidence in 
divine benevolence, the difficulties and trials that mankind 
[sic] will experience in the years to come.”  Divine Mercy, do 
not hold our sins against us. Be a merciful Father who judges us 
in the fullness of Your power, punishing when needed, but gran-
ting mercy when we need it more, most especially when we are 
too saturated with pride to request it. 

SUNDAY MASS REGISTRATION 
PLEASE CALL PARISH OFFICE  EVERY     
MONDAY 10:00 AM TO 4:00 PM, TO REGISTER 
FOR SUNDAY MASSES - 416 251-8983. 
   

NEW PARISH OFFICE HOURS 
MONDAY:   10:00 AM TO 4:00 PM 
WEDNESDAY:  11:00 AM TO 5:00 PM 
THURSDAY:  10:00 AM TO 4:00 PM 

 

OFFERTORY        
                                             Sunday Offering:$ 3,350    

Easter Offering:$ 2,315  
Good Friday: $ 865 

Palm Sunday: $ 3,220 
Building Fund: $ 605 

Mass Intentions:$ 220    
St. Anthony’s Candles:$ 385   

mailto:slife@archtoronto.org


NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO– 11 KWIECIEŃ, 2021   ROK B  

 

OFERTY PRACY “WAWEL VILLA” 
Dom opieki „WAWEL VILLA”, poszukuje pielęgniarek RPN, 
opiekunek PSW, sprzątaczy i pomocników. Więcej informacji 
pod numerem 647 951-1818  lub HR@WAWEL.ORG.   

ZAPISY NA NIEDZIELNĄ MSZĘ ŚW. 
PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM PARAFIALNYM  W 
KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD GODZ 10:00 DO 16:00, W 
CELU REJESTRACJI NA NIEDZIELNĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ. 

Tel.: 416 251 8983  

REFLEKSJA EWANGELICZNA  
Chrystus jest naszym pokojem 
Jezus przynosi dar pokoju. Więcej, to On sam jest poko-
jem. Jego pokój jest głębszy, inny od tego, który daje 
świat, bo Chrystus przyszedł nas zbawić, przeszedł przez 
krzyż, śmierć i piekło. Pokój Jezusa jest doskonały, bo 
jego źródłem są Jego rany. Ten pokój napełnia nas także 
w sakramencie pokuty, kiedy doświadczamy przebaczają-
cej miłości Boga. Pokoju i miłosierdzia doświadcza To-
masz Apostoł, kiedy jest zaproszony do tego, aby włożyć 
ręce w rany Jezusa, niejako wejść w nie całym swoim 
życiem. „Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, pod-
nieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być nie-
dowiarkiem, a bądź wierzącym”. Uwierzmy i oddajmy się 
w pokorze Bogu, abyśmy i my zostali napełnieni Jego 
pokojem.  Panie Jezu, przeniknij moje serce darem Two-
jego pokoju i przebaczenia. Chcę być tym, który umie 
przebaczyć drugiemu człowiekowi. www.paulus.org.pl/
czytania?data=2021-4-11 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa najdobitniej przekonują nas o 
tym, że Bóg jest miłością, że potrafi 
jedynie kochać i przebaczać. Jako Ko-
ściół, napełnieni paschalną radością, 
mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i 
uobecniać miłosierdzie Boga objawione 
w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za 
grzeszny świat, prawdziwie zmartwych-

wstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 
roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień 
miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a 
człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy 
bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz 
wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj 
przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie 
świadkami miłosierdzia!” 

NIEDZIELNA MSZA ŚWIĘTA  
JEST RÓWENIEŻ DOSTĘPNA NA KANALE YOUTU-
BE PARAFIALNEJ STRONY INTERNETOWEJ: 
WWW.CHRISTTHEKINGPARISH.INFO.  Msza nie-
dzielna jest nagrywana, więc można w niej uczestni-
czyć przez internet o godz. 12:00 w południe lub w 
późniejszym czasie.  

ADORACJA, SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA 
Wszystkich, którzy z powodu ograniczenia 45 osób w 
naszym kościele, nie mogli uczestniczyć w niedzielnej 
Mszy Św.,  zapraszamy na Adorację Najświętszego Sa-
kramentu i przyjęcie Komunii Św.: 

SOBOTA: 9:00 - 12:00        
NIEDZIELA: 14:00 - 17:00 

 

5:00 PM  † Wacław Torbicki—11th death anniv 
† Antoni Torbicki 
† Janina & Bolesław Torbicki—Barbara 
 

 

9:00 AM 
10:30AM 
12:00 PM 

(POL) 

 Thanksgiving Birthday—Santos Family 
† Freddie Salvador—Ceolin Family & Ronchi Family 
† Kazimierz Szacik, Józef, Helena, Kazimierz Wawrzo-
nek i Helena Bartkowicz—rodzina 
† Marta Bugla w 3. rocz śmierci—córka z rodziną 
† Kazimiera i Józef Szpylma—syn z rodziną 
† Helena Jekiełek—Helena Głowacka i przyjaciele 
† Wioletta Galas w 5. rocz śmierci—brat Jerzy 
† Filip Pras—rodzice 
† Jadwiga Kuczma w 13. rocz śmierci—rodzina 
Za Parafian 
O bł Boże dla Sergieja z okazji urodzin 

 

7:00 PM 
(POL) 

 † Anna Czech—córki i wnuczki 

 

7:00 PM  Birthday blessings for Julie Santos—Hezen 
St. Anthony’s Novena 

 

8:30 AM  For God’s blessings for Agata Rejer—mother 

 

  NO MASS SERVICE  (Mass intention moved to April 17) 

 

7:00 PM  Birthday blessings for Perfecta Dalupang—Hezen 
Novena to Our Lady of Perpetual Help 

   

5:00 PM  † All Souls—Tran-Vo Family 

   

9:00 AM 
10:30AM 
12:00 PM 

(POL) 

 
 
 
 
 
 

† Jan Duda—wife 
† Tiberio Santos—wife 
† Stanisława i Jan oraz Jerzy Wieczorkiewicz—Ewa 
Kowalska z córką 
† Mieczysław Gimła—żona zrodziną 
† Andrzej Chramiec—siostra z rodziną 
† Mieczysław Niciejewski i Tomasz Niciejewski—rodzina 
† Edward Okrasiński—znajomi 
Za Parafian 


