
ELEVENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME – JUNE 13, 2021  YEAR B 

PASTORAL LETTER „HEART SPEAKS TO HE-
ART” FROM CARDINAL THOMAS COLLINS, AR-

CHBISHOP OF TORONTO 
On April 28, 2021, Cardinal Thomas Collins, Ar-
chbishop of Toronto, released a new pastoral 
letter on the Sacred Heart of Jesus, "Heart Speaks 
to Heart."  This is a significant reflection on one of 
the most sacred symbols in the Catholic faith and 
what it can teach us in these difficult times. We 
pray that this letter will be a helpful tool both per-
sonally and in our own ministry. Catholics 
throughout the Archdiocese of Toronto are encou-
raged to read Cardinal Collins’ latest Pastoral 
Letter, “Heart Speaks to Heart”, a deep reflection 
on the Sacred Heart of Jesus. Visit 
www.archtoronto.org/sacredheart to read the 
letter and to access numerous resources that can 
be used in the home, school or parish setting.  

NEXT WEEKEND IS SHARELIFE SUNDAY 
Next weekend is our second Sha-
reLife collection weekend.  We en-
courage you to donate at the pa-
rish or online at sharelife.org. 
Monthly Pre-Authorized Giving 
(PAG) is a convenient way to spre-
ad your ShareLife contribution 
throughout the year. To enroll 
contact ShareLife at sli-

fe@archtoronto.org or 416-934-3411.  Thank you 
very much for supporting our parish campaign. 
Thus far we have raised $3,320 at the parish 
and $2,135 at the ShareLife office.   
The Covid-19 pandemic has been difficult on all of 
us. These uncertain times have been particularly 
hard on so many of the agencies you support 
through ShareLife. Please keep these agencies and 
the clients they lovingly care for in your prayers. 
All parishioners are invited to make a sacrificial 
gift to the best of their ability next weekend, for 
our second collection.  
ShareLife Sunday is next weekend, June 20. 
Please give generously. 

GOSPEL REFLECTION 
MARK 4, 26-34 
What can mustard seeds teach us about the king-
dom of God?  The tiny mustard seed literally grew 
to be a tree which attracted numerous birds be-
cause they loved the little black mustard seed it 
produced. God's kingdom works in a similar fas-
hion. It starts from the smallest beginnings in the 
hearts of men and women who are receptive to 
God's word. And it works unseen and causes a 
transformation from within. Just as a seed has no 
power to change itself until it is planted in the 
ground, so we cannot change our lives to be like 
God until God gives us the power of his Holy Spi-
rit. The Lord of the Universe is ever ready to 
transform us by the power of his Spirit. Are you 
ready to let God change you by his grace and po-
wer? The kingdom of God produces a transforma-
tion in those who receive the new life which Jesus 
Christ offers. When we yield to Jesus Christ, our 
lives are transformed by the power of the Holy 
Spirit who dwells in us. Paul the Apostle says, "we 
have this treasure in earthen vessels, to show that 
the transcendent power belongs to God and not to 
us" (6 Cor. 8:7 ). Do you believe in the transforming 
power of the Holy Spirit?  "Lord, fill me with your 
Holy Spirit and transform me into the Christ-like 
holiness you desire. Increase my zeal for your 
kingdom and instill in me a holy desire to live for 
your greater glory." The Gospel of Mark 
. https://www.archtoronto.org/stewardship 

OPENING OF OUR CHURCH 
AS OF FRIDAY, JUNE 11 WE ARE BACK TO 
REGULAR PUBLIC MASS SCHEDULE WITH 
15% CAPACITY, 45 PEOPLE PRESENT IN-
SIDE OF OUR CHURCH AND NO CAPACITY 
LIMIT OUTSIDE WITH 6FT DISTANCING. 
PLEASE CALL PARISH OFFICE @ 416 251 –
8983 TO REGISTER FOR SUNDAY MASSES. 

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT   
FRIDAYS:     5:00 PM  - 7:00 PM 
SUNDAYS:          2:00 PM  - 5:00 PM 

SUNDAY MASSES AVAILABLE ONLINE 
Sunday Masses are also available „LIVE” on the 
YouToube channel of the parish website. They are 
recorded and can be attended online at any time. 
WWW.CHRISTTHEKINGPARISH.INFO.  

 10:30 AM - MASS IN ENGLISH 
12:00 PM - MASS IN  POLISH 

 

OFFERTORY  
FOR MAY 30 & JUNE 6      

                            Sunday Offering: $ 3, 790 
   Mass Intentions:$ 160     

St. Anthony’s Candles:$ 65 
ShareLife: $ 1,140 

Building Fund: $ 190  

http://www.archtoronto.org/sacredheart
mailto:slife@archtoronto.org
mailto:slife@archtoronto.org
https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/mark4v26.htm


JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 CZERWIEC,  2021   ROK B  

  

NIEDZIELNA MSZA ŚWIĘTA W JĘZYKU  
POLSKIM—ONLINE  

Godz. 12:00  w południe 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I 

PRZYJĘCIE KOMUNII ŚWIĘTEJ: 
Piątek:  godz. 17:00 – 19:00 
Niedziela:  godz. 14:00 – 17:00 

REFLEKSJA EWANGELICZNA  
MK 4, 26-34 
Jezus mo wiąc, z e rolnik po zasianiu ziarna nie 
ma wpływu na jego wzrost, tłumaczy nam, z e 
aby wzrastało w nas kro lestwo Boz e, nie wy-
starczy tylko nasza praca, potrzeba jeszcze łaski 
Boz ej. Tak, bądz my pokorni, bo nie wszystko 
zalez y od nas. Ale sami tez  moz emy byc  małymi 
ziarenkami dobra na tej ziemi. Us miechnijmy się 
do kogos , pomo z my drugiemu, a dobro będzie 
rozlewac  się po s wiecie. Docen my to, co otrzy-
malis my od Jezusa, i nies my Go innym, wspo ł-
pracujmy z łaską Pana, a kro lestwo Boz e będzie 
się rozrastac . Kro lestwo Boz e jak to ziarnko gor-
czycy, choc  małe, jest odporne nawet na nieko-
rzystne warunki. Panie Jezu, otwieram przed 
Tobą swoje serce. Ja tez  chcę byc  małym ziaren-
kiem kro lestwa Boz ego. https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2021-6-13 

OTWARCIE NASZEGO KOŚCIOŁA 
OD PIĄTKU, 11 CZERWCA WRACAMY DO 
REGULARNEGO HARMONOGRAMU MSZY 
S WIĘTYCH W NASZYM KOS CIELE Z LIMI-
TEM 15% POJEMNOS CI, CZYLI 45 OSO B 
OBECNYCH WEWNĄTRZ KOS CIOŁA I BEZ 
LIMITU NA ZEWNĄTRZ, ZACHOWUJĄC 
2M DYSTANS.  ZADZWON  DO BIURA PA-
RAFIALNEGO @ 416 251 –8983, ABY ZA-
REJESTROWAC  SIĘ NA NIEDZIELNĄ 
MSZĘ S WIĘTĄ. 
LIST DUSZPASTERSKI KARDYNAŁA THOMA-

SA COLLINSA, ARCYBISKUPA TORONTO 
„SERCE PRZEMAWIA DO SERCA”  

28 kwietnia 2021 r. kardynał Thomas Collins, 
Arcybiskup Toronto, wydał list duszpasterski na 
temat Najs więtszego Serca Jezusowego „Serce 
przemawia do serca”. List   kardynała zawiera 
przemys lane refleksje na temat tego, w jaki spo-
so b nasza wiara moz e pomo c nam utrzymac  i 
poprowadzic  nas w dzisiejszym s wiecie. To zna-
cząca refleksja na temat jednego z najs więtszych 
symboli wiary katolickiej i tego, czego moz e nas 
nauczyc  w tych trudnych czasach. Modlimy się, 
aby ten list był pomocnym narzędziem dla.  Od-
wiedź www.archtoronto.org/sacredheart, 
aby przeczytac  list i uzyskac  dostęp do materia-
ło w, z kto rych moz na korzystac  w domu.  

 

5:00 PM  Parishioners 

 

9:00 AM 
 

10:30AM 
12:00 PM 

(POL) 

 † Repose of the souls of Alejandro & Restitu-
ta Mandin—Tita 
† Manuel Villalobos – Beatriz Villalobos 
Za Parafian 
O zdrowie i błogosławien stwo Boz e dla  
Boz eny Kalecin skiej—rodzina 
Int dziękczynna za ochronę Boz ą Sergieja-
przed wypadkiem 
O pomys lną operację dla Teresy—syn  
† Jan Duda—żona 
† Janina Mergo—córka z rodziną 

 

7:00 PM 
(POL) 

 † Krzysztof Kołbuc w 3. miesięcznicę s mier-
ci—bracia Ryszard i Marian 

 

7:00 PM  B-day  blessings for Ted Lojko– friends 

 

8:30 AM  † Lucyna Kupiec w rocznicę urodzin 

 

  NO MASS SERVICE   

 

7:00 PM  † Tiberio Santos—wife 

   

5:00 PM  † Stanisław Jawor on his 19. death anniver-
sary—daughter 
   

9:00 AM 
10:30 AM 

 
12:00 PM 

(POL) 

 B-day blessings for Ben Borges—family 
Blessings for Danilo Cunanan & Mandel  
Diezmo 
Za Parafian 
O powro t do zdrowia dla Jerzego Lewan-
dowskiego—rodzina 
O bł Boz e dla Piotra Boldys z okazji uro-
dzin—żona z dziećmi 
Int dzięczynna z pros bą o dalsze łaski dla 
Marka Michaluk z okazji urodzin—rodzina 
† Stanisław Chramiec w 40. rocz s mierci—
córka z rodziną 
† Stanisław Celin ski-Drozd w 14. rocznicę 
s mierci—syn Jerzy 
† Jan Celin ski-Jakubowicz w 7. rocznicę 
s mierci—chrześniak Jerzy 

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2021-6-13
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2021-6-13


 

ODNOWIENIE  

AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO  

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 

 

Panie nasz Jezu Chryste, 

Dzis , tak jak przed stu laty, zbieramy się w s wiątyni pos więconej czci Najs więtszego Serca 

Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, oso b z ycia konsekrowanego i wiernych – 

staje przed Tobą naro d i Kos cio ł w Polsce, aby uroczys cie ponowic  akt oddania się Twojemu 

Najs więtszemu Sercu. 

Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległos ci, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kos cio ł i 

Ojczyznę, dziękując za dar wolnos ci. Oddając się Twojemu Najs więtszemu Sercu, prosimy: 

Przyjdz  kro lestwo Twoje! A w s lad za s w. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Two j 

i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.  

W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społecz-

ne. Przepraszamy za brak szacunku dla z ycia, takz e tego najsłabszego, ukrytego pod sercem 

matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłasz-

cza przez niekto rych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełoz onych. Przepraszamy za nałogi i uzalez nie-

nia, za prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolnos c  do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co s więte, w tym pro by in-

strumentalnego traktowania religii.  

S wiadomi naszych wad i słabos ci - stojąc wobec nowych i trudnych wyzwan  dla Kos cioła i Ojczyzny - z ufnos cią wołamy: 

Otwo rz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawro cenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawi-

s ci i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziało w. Daj nam s wiatłe oczy serca, abys my przestali dostrzegac  w sobie wza-

jemnie przeciwniko w a zobaczyli wspo łdomowniko w – w Twoim Domu, a takz e w tym domu, kto ry ma na imię Polska. Daj 

nam łaskę szczerej miłos ci do Ciebie, do Kos cioła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego brater-

stwa. 

Jezu, uczyn  nasze serca na wzo r Serca Twego, abys my umieli tracic  z ycie w słuz bie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i 

bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadz  nas ku chorym i starszym oraz tym, kto rzy opłakują swoich zmarłych. 

Otwo rz nasze serca na tych, kto rzy zostali boles nie zranieni we wspo lnocie Kos cioła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoi-

ły i aby ponownie zaznali pokoju.  

Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały z ro dło jednos ci i odnowy. Aby były ogniskami miłos ci i po-

koju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego z ycia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym 

pokoleniom. Otwo rz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i s wiadectwo nadziei odnawiało wspo lnotę Kos cioła. 

Naucz nas kontemplowac  to, co sam stworzyłes . Naucz nas dbac  o piękną i niezniszczoną ziemię, abys my - w darze od Ciebie – 

mogli przekazac  ją tym, kto rzy przyjdą po nas.  

Powierzamy Ci całe nasze z ycie osobiste, rodzinne i społeczne, kto re pragniemy oprzec  na trwałych zasadach Ewangelii. Po-

dobnie jak przed stu laty, w pokorze pos więcamy się Twojemu Najs więtszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje włada-

nie.   

Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które 

prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen. 

 

 


