April 30, 2017; Third Sunday of Easter
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (2.14-28) 1 Peter (1.17-21) Luke(24.13-35)

Today’s Gospel takes us on the road to Emmaus, where
Cleopas & his friend were slow to recognize Jesus in their
midst. It was not until that night that they discovered Him at
the breaking of the bread. In that moment, they remembered, believed & were transformed. Rather than continue
their journey they returned to Jerusalem, no longer hopeless but full of joy professing their faith in their risen Lord.
SHARELIFE CAMPAIGN 2017

Living the Gospel by helping families in crisis …
Having experienced childhood sexual abuse, Tom
originally sought counseling treatment for resulting
depression at a local clinic. Since Tom had experienced the
death of his wife, his increased drinking, drug addiction,
suicidal thoughts, depression and financial loss had placed
an immense strain on his relationship with his mother & two
sons. Through the 12 step program & other counseling at
Catholic Family Services of Simcoe County, Tom has
experienced a tremendous peace & healing in his family
relationships. “Giving hope and saving lives is what this is all
about,” shares Tom, “I am very grateful to ShareLife for the
funding they provide to Catholic Family Services.” Over
21,000 individuals received help in getting their lives back on
track through ShareLife-supported Family Services
Programs. Next Sunday, May 7, is 2nd ShareLife Sunday.
Please give generously. Envelopes - at the back of the church.
CATHOLIC EDUCATION WEEK 2017

Catholic Education Week 2017 begins on Sunday, April 30.
The Catholic schools in our parish will engage in a series of
events to celebrate the ongoing gift of publicly-funded
Catholic education. You are invited to discover what
celebrations are happening in your children’s school and if
possible, attend. Publicly-funded Catholic education has
existed in Ontario since 1841 and its graduates have served
Ontario and Canada very well. The current generation of
students in our publicly-funded Catholic schools will serve
with the same spirit and generosity as their previous
generations. This year’s Catholic Education Week theme is,
“Walking Forward Together.” The sub-themes are drawn
from three contemporary Catholic documents that address
the need for reconciliation and renewal – in our lives, with our
families, in our relationships with others and in our
relationship with our environment and our common global
future. 1st sub theme is the 2016 response of the Canadian
Catholic Bishops to the Truth & Reconciliation Commission
that we need to heal past injustices by “Walking Forward
Together.” The second is the 2015 encyclical, Laudato Si’: On
Care for Our Common Home by Pope Francis, & 3rd is
Amoris Laetitia: The Joy of Love by Pope Francis. Our CEW
biblical quote, “Do justice, love kindness and walk humbly
with your God” (Micah 6:8), acknowledges the important role
of justice and solidarity with our Indigenous peoples, our
environment, the poor and marginalized, and all those who
work to protect our common global future.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( May 1 - 7 )
MONDAY MAY 1 Św. Józefa Robotnika

7:00 pm O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja (ur.) - Siostra

TUESDAY , MAY 2 St. Athanasius

8:00 am † Kevin Cruz - Enriquez family
7:00 pm O Boże błogosławieństwo dla Piotra (ur.) - Mama

WEDNESDAY, MAY 3 St. Philip & St. James, Apostles

8:00am † Bella Aurora Cruz - Family
7:00 pm O Boże błog. dla Czesławy - Rozalia

THURSDAY, MAY 4

8:00 am
7:00 pm

† Nana Brenda - Shane, Corey & Summer
† Monika Filewicz - Wnuczka z rodziną

FIRST FRIDAY, MAY 5, PIERWSZY PIĄTEK

8:00 am For successful surgery for Zofia Toś - Mother
7:00 pm W int. Rycerzy Kolumba i ich rodzin

SATURDAY, MAY 6

9:00 am

W int. Róż Różańca św. w parafii św. Teresy

4:30 pm Intention of First Communion Children & their families
SUNDAY, MAY 7 FOURTH SUNDAY OF EASTER
8:00 am
9:30 am
11:00 am
1:00 pm
7:00pm

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Jan i Władysława i brat Jan Perkowski - Tadeusz
Int. of thanksgiving for Raymond Javier - Javier family
W intencji Dzieci Pierwszokomunijnych i ich rodzin
† Stefania Kulikowska - Syn z rodziną

FIRST COMMUNION AT ST.TERESA’S CHURCH

First Holy Communion at St.Teresa’s Parish will be celebrated,
as every year, in two groups: on Saturday May 6 at 4:30 pm
(English group) and on Sunday, May 7at 1:00 pm (Polish group).
Please pray for all the children who will be partaking in the
Sacrament of the Eucharist for their first time.
HOLY NAME OF MARY COLLEGE OPEN HOUSE

Holy Name of Mary College School, an independent Catholic school
for girls, offers a university preparatory programme to students in
grades 5-12. We invite you to visit us to find out more about our
school. Our Open House is Saturday, May 6 (10 am - 2 pm). More
info www.hnmcs.ca or Giselle Fernandes 905-891-1890 extn. 103.
FR. REDMOND 30TH ANNIVERSARY REUNION

Fr. Redmond school invites you to share memories and renew
friendships at the 30th Anniversary Reunion. It will be held at the
school site on 28 Colonel Samuel Smith Park Drive (Lakeshore and
Kipling) on Saturday, May 6th and Sunday, May 7th, 2017.
Please register online to attend this event.
THE KNIGHTS OF COLUMBUS - COFFEE SUNDAY

The Knights of Columbus are sponsoring coffee Sunday in the
parish hall on April 30 after Masses at 9:30, 11:00 & 12:30.
SUNDAY OFFERTORY April 22/23 2017
Sunday Collection : $ 4,205.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

30 Kwietnia 2017 ; Trzecia Niedziela Wielkanocy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dzieje Ap.(2.14-28) L.św. Piotra (1.17-21) Łk (24.13-35)

Uczniowie idący do Emaus nie zrozumieli, że Mesjasz musiał
cierpieć. Dopiero sam Chrystus wyjaśnił im Pisma i dał się
poznać przy łamaniu chleba. Kościół od początku wyjaśniał
Słowo Boże i sprawował Eucharystię, by w ten sposób
uobecniać Zmartwychwstałego Chrystusa i prowadzić ludzi do
wiary - czytamy w Dziejach Apostolskich i Liście św. Piotra.
PIERWSZA KOMUNIA W PARAFII ŚW TERESY

Pierwsza Komunia św. w naszej parafii celebrowana będzie, jak
każdego roku, w dwóch grupach: grupa angielska: 6 maja o
godz 4:30pm, grupa polska: niedziela 7 Maja godz 13:00.
Dzieci zgromadzą się w sali parafialnej pół godziny przed Mszą
świętą i wejdą do kościola w uroczystej procesji. Po Mszy św. grupowe zdjęcie. Dzieci Pierwszokomunijne wezmą udział w
Białym Tygodniu z nabożeństwem majowym o 19:00
DOROCZNA KAMPANIA - SHARE LIFE 2017

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura .
ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W ARCHIDIECEZJI TORONTO

W sobotę 13 Maja o godz 10:00 w katedrze św. Michała
Kardynał Collins udzieli święceń kapłańskich pięciu diakonom
Favin Alemao, Ryan Alemao, Jeremias Inoc, Antonello
Murgia, Matthew McCarthy. Jak co roku Kardynal Collins
organizuje śniadanie przed święceniami o 7:30, na które
zaprasza chłopców od 15 lat wzwyż. Wspólne śniadanie,
refleksja o darze powołania do kapłaństwa a potem przeżycie
święceń kapłańskich - może pozostawi głęboki ślad w ich
sercach. Kto wie, może ci młodzi usłyszą głos powołania do
kapłaństwa. Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne.
MARSZ W OBRONIE ŻYCIA - 11 Maja 2017

Kampania ShareLife wspomaga agencje
charytatywne, wspiera kształcenie osób duchownych,
pomagając ludziom w potrzebie na całym świecie.
Popierając tę kampanię, wychodzimy z pomocą
osobom odrzuconym przez społeczeństwo. Agencje sponsorowane przez ShareLife służą wszystkim potrzebującym,
niezależnie od ich przekonań religijnych czy pochodzenia,
Kwota wyznaczona do zebrania dla naszej parafii w tym roku
wynosi: $30,000. Do tej pory złożono $8,772.00. Zachęcamy
wszystkich do poparcia tej Kampanii. Druga składka na
ShareLife już w następną niedzielę 7 Maja. Koperty ShareLife przy wejściu do kościoła. Bóg zapłać za Waszą ofiarność !

Grupa Kolbe Pro-life gorąco zaprasza do wzięcia udziału w
corocznym Marszu Życia w Ottawie, który w tym roku odbędzie
się 11 maja. Tylko raz w roku mamy taką wyjątkową okazję
zjednoczenia się pod parlamentem, aby być głosem tych
najmniejszych, których życie jest zagrożone a którzy nie mają
żadnej ochrony. Opiekunem duchowym podczas wyjazdu
będzie Ojciec Wojtek Kurzydło OMI oraz Siostra Karolina
Szymkowiak. Koszt: $50. Info: Magda 647-330-9121.
Pamiętajmy słowa Chrystusa: "Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA

INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC MAJ

"Osiedle Kanadyjskie w Polsce" powstaje z inicjatywy Polskiej
Polonii zainteresowanej powrotem do Polski. Osiedle znajdować
się będzie w województwie lubelskim, przy Sanktuarium Matki
Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, pod Uzdrowiskiem Nałęczów.
Wszelkie informacje na stronie www.spaemerytura.pl.
Pomysł na takie osiedle powstał z inicjatywy osób, chcących
mieszkać w swoim domu i jednocześnie mieć całodobową
opiekę lekarską. Mieszkańcom oferuje się: sprzedaż działek
budowlanych, sprzedaż domów, sprzedaż apartamentów na
osiedlu z opieką medyczną 24h, pielęgnację ogrodów i
sprzątanie domów, prace remontowo-naprawcze, wycieczki,
wieczorki fortepianowe w Nałęczowie, wieczorki koedukacyjne,
wernisaże, odczyty, spotkania z artystami, pisarzami, koszyk
zdrowej żywności: "door to door", transport po okolicy ,dbanie o
czystość Osiedla. Informacje: Mirosław Bernecki e-mail:
miroslawbernecki@wp.pl
tel: Kanada ( do 15 maja ) 1 587
216 2820 tel: Polska 011 48 505 060 910.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie
w Afryce dawali profetyczne świadectwo
pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując
Jezusa miłosiernego.

Zapraszamy parafian po Mszach św. o godz 9:30, 11:00 i
12:30 na chwilę wspólnej rozmowy przy kawie i ciastku w sali
parafialnej. Dzisiejsze spotkanie przygotowaIi Rycerze Kolumba

Kongres Polonii Kanadyjskiej zaprasza na uroczystości
upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które
odbędą się w niedzielę 7 maja. O godz.11:00 spotykamy się w
kościele św. Stanisława Kostki przy 12 Denison Ave. na
uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny. Po czym w domu Koła
SPK przy 206 Beverley St., będzie można kupić gorący posiłek.
Posiłek dla weteranów i harcerzy jest bezplatny. Ok 14:15
przemarsz pod Parlament i podniesienie polskiej flagi.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE W PARAFII ŚW. TERESY

Miesiąc Maj to miesiąc Maryjny zapraszamy na nabożeństwa
ku czci Matki Bożej, tzw. Nabożeństwa Majowe, o godz 19:00.
3 Maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski. 5 maja - Pierwszy Piatek miesiąca .
Spowiedź i wystawienie Najświętszego Sakramentu od 18:00.

OSIEDLE KANADYJSKIE W POLSCE

SPOTKANIA PRZY KAWIE I CIASTKU W SALI PARAFIALNEJ

