May 7, 2017; Fourth Sunday of Easter / Good Shepherd Sunday
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (2.36b-41) 1 Peter (2.20b-25) John (10.1-10)

Today is Good Shepherd Sunday. Jesus is represented as
both the gate through which the sheep gain entrance to the
sheepfold, and as the shepherd who knows and is known
by the sheep. As the gate, Jesus is the way all who would
be saved must pass through. As the shepherd who knows
his own, He is the leader whom all who recognize His voice,
and accept Him as God’s Son and their Savior, will follow.
GOOD SHEPHERD SUNDAY

On the 4th Sunday of Easter, we are invited to
reflect on the meaning of God’s call & pray for
vocations. Christ, the Good Shepherd,
continues to lead His people through His
bishops, priests, and deacons, and calls
many to follow Him in this way. In today’s
Gospel, Jesus says that He is the Good Shepherd. He walks
ahead of His flock, and the flock follows Him because they
recognize His voice. Bishops today are the living shepherds
of the great flock of the faithful. They are the leaders of our
local churches. The croziers they carry are shaped like a
shepherd’s crook. Let us pray today for vocations to the
priesthood and religious life especially from our parish family.
SHARELIFE CAMPAIGN 2017

One of the core components of our Pastoral Plan is
Catholic Outreach in Justice and Love. As a
Catholic community we are called to be the hands
and face of Jesus in our communities. One of the
ways that we do this is through our annual
ShareLife appeal, which provides resources to agencies
serving the poor and marginalized. ShareLife is a tangible
way that we can put the Gospel value to love one another as
I have loved you into action, and I invite all parishioners to
support the mission work of the Catholic church by making a
sacrificial gift to ShareLife. This Sunday, May 7, is 2nd
ShareLife Sunday. God bless You for your generosity for
this worthy cause !
FEAST OF OUR LADY OF FATIMA

On May 13, 2017 we will celebrate 100th
anniversary of the aparition of Our Lady at
Fatima. The public message of Fatima recalls
that of Lourdes. Through the children Mary urges
prayer for sinners, recitation of the Rosary, and
works of penance. She said: "I have come to
exhort the faithful to change their lives, to avoid
grieving Our Lord by sin; to pray the Rosary”.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( May 8 - 14)
MONDAY, MAY 8

“BIAŁY TYDZIEŃ”

7:00 pm † Ks. Stanisław Smoroń - Alicja

TUESDAY, MAY 9

8:00 am † Kevin Cruz - Joel & Maan Bañez
7:00 pm † Janusz Olszówka - Kasia i Sława

WEDNESDAY, MAY 10

8:00 am Int of Piskoroski Family, living & deceased
7:00 pm † Jadwiga i Józef Rzadkowski - Jadwiga

THURSDAY, MAY 11

8:00 am
7:00 pm

For God’s blessings for Janina & Stanisław Bil
† Karol Korzeniak - Córka z rodziną

FRIDAY, MAY 12

8:00 am
7:00 pm

For health & God’s blessings for Zofia Wesierska
O opiekę i łaski Ducha św. dla rodziny Olszewski

SATURDAY, MAY 13 Our Lady of Fatima

9:00 am † Maria i Bronisław Skóra - Córka z rodziną
5:00 pm Intention of Sylwia & Bartosz Jasionowski (wed. ann)
SUNDAY, MAY 14, FIFTH SUNDAY OF EASTER
8:00 am Int. of parishioners living & deceased
9:30 am † Stanisław, Gabriela i Stanisław Pietrzykowski - Halina
11:00 am † Jan, Krystyna & Andrzej Różycki - Rodzina
12:30 pm † Antonina, Jan i Wojciech Bortkiewicz - Jadwiga
7:00 pm † Irena, Zbigniew i Tadeusz - Rodzina
HAPPY BIRTHDAY FATHER DARIUSZ !

Dear Father Dariusz, on the occasion of Your birthday, we would
like to offer best wishes of unending blessings from our Lord and
our prayers for the gift of good health, so necessary in your ministry
and serving God. May your life be always filled with purpose of
opening peoples’ hearts to the love of Jesus, may your ’Vineyard”
bear the greatest fruits . Happy birthday Father Dariusz!

FIRST COMMUNION CHILDREN - ENGLISH GROUP
Congratulations to 16children from St.Teresa Parish who
received First Communion on Saturday, May 6, 2017
Juliette Aquila, Maria Buena, Gabriel Cichonski
Violet Deschamps-Arih, Bruce Dubier,
Mugire Emeri, Chelsea Ezeanya,
Mabelle Ignacio,
Lucas Lombardi, Emily Mulhall

SUNDAY OFFERTORY April 29/30 2017

Dulce Maya-Sandoval, Daniel Maya-Sandoval, ,

Sunday Collection : $ 3,865.00

Alyssa Penson, Michael Reale

Building Maintenance : $ 2,587.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

Maya Slawoski, Julia Szumski, Jason Wu

7 Maja 2017 ; Czwarta Niedziela Wielkanocy / Niedziela Dobrego Pasterza
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dz. Ap.(2.36b-41) L.św. Piotra (2.20b-25) Jan (10.1-10)

Chrystus w Ewangelii porównał siebie do bramy prowadzącej
do owczarni. Jest On więc Jedynym Pośrednikiem i naszym
Pasterzem. Orędzie Chrystusa dociera do nas przez Kościół,
który głosi słowo Boże i wzywa do nawrócenia. Takie myśli
zawierają dzisiejsze fragmenty Pisma świętego z Dziejów
Apostolskich i Listu św. Piotra.
ŻYCZENIA URODZINOWE DLA KS. DARIUSZA

Z okazji urodzin, życzymy naszemu Proboszczowi, Księdzu
Dariuszowi, obfitości łask Bożych i nieustającej opieki Matki
Najświętszej . Niech Duch Święty obdarza swoimi darami, aby
Ksiądz mógł nieść nam Dobrą Nowinę przez wiele
nadchodzących lat. U Chrystusa, Najwyższego Kapłana,
wypraszamy dla Ksiedza błogosławieństwa w podejmowanych
przez Księdza wysiłkach. Niech ten palący się wewnątrz „ogień
żarliwości” aby służyć naszemu Panu jak najlepiej - nigdy nie
wygaśnie i zawsze dopisuje dobre zdrowie, jakże potrzebne w
tej ziemskiej służbie wypełniania woli Niebieskiego Ojca.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE W PARAFII ŚW. TERESY

Maj jest miesiącem dedykowanym Matce
Najświętszej. Oddajemy jej cześc w specjalnych
Nabożeństwach Majowych, od poniedziałku do piątku
po Mszy św. o godz 19:00. Zachęcamy do
uczestnictwa w tych nabożeństwach jak również
do indywidualnego odmawiania Litanii Loretańskiej.
Polecajmy Matce Najświętszej wszystkie nasze sprawy.
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. W PARAFII ŚW. TERESY

W ten weekend 6/7 maja, dzieci naszj parafii przystąpią do
Pierwszej Komunii Świętej. Gratulujemy dzieciom i ich
rodzicom wypraszając wiele Bożego błogosławieństwa i opieki
Matki Najświętszej. Zapraszamy dzieci Pierwszokomunijne
i ich rodziny do uczestnictwa w Mszy św. i nabożeństwie
majowym o godz 19:00 podczas tzw. „Białego Tygodnia” .
DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE - GRUPA POLSKA
Gratulujemy dzieciom naszej parafii, które przystąpiły do
Pierwszej Komunii w niedzielę, 7 maja, 2017

Natalia Buchanan, Aneta Chojnowski
Zuzanna Jasinska, Antonio Filip
Nataly Koltas, Maximilian Linowski
Melania Mawji, Evelynka Mikina
Aleksandra Milewski, Jacob Poirier
Olivia Sajecki, Natalia Sokolowski, Patryk Strama
Julia Wasalinski, Sylwia Weglarz

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 .
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Dzisiejsza, 4 Niedziela Wielkanocy jest tradycyjnie nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza jest to dzień modlitw o powołania do służby
w kościele, o powołania kapłanskie. Kim są
kapłani ? Sa sługami Chrystusa pośród ludzi,
by ich prowadzic do Niego i przyczyniać się
do tego, aby On ich spotkał. Od dwóch tysięcy lat idą przez
całą ziemię, by pomagać ludziom w odkrywaniu Boga Ojca,
w otwieraniu się przed Nim i miłowaniu Go ponad wszystko.
Chcą pomagać ludziom w odkrywaniu Boga, w otwieraniu sie
przed Nim i miłowaniu Go ponad wszystko. Chcą w sercach
ludzi rozpalać prawdziwą milość do Niego. Chcą budować i
podtrzymywać pomost między nimi a Bogiem i uczyć ich
glęboko rozumieć sens Jego pragnień wobec człowieka
i świata. Ich zadaniem jest dać swoim braciom to, co gwarantuje
życie wieczne : Sakramenty i Ewangelię. O takich kapłanów
dzisiaj wszyscy Boga prośmy, szczególnie z naszej parafii.
ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ - 13 MAJA

W sobotę, 13 maja będziemy obchodzic 100 rocznicę
objawień fatimskich. Każdy z nas powinien stać się
świadkiem orędzia fatimskiego przez osobiste praktykowanie i wypełnienie apelu, jaki Matka Boża skierowała do świata w Fatimie, przypomiinając nam, iż
Bóg pragnie ratować grzeszników, świat i Kościół
przez nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.
Wezwanie Matki Bożej pozostaje w dalszym ciągu
aktualne i czeka na odpowiedź, wyrażoną zadośćuczynieniem
za innych, zwłaszcza za zatwardziałych grzeszników.
Pamietajmy o codziennym odmawianiu różańca
DOROCZNA KAMPANIA - SHARE LIFE 2017

W dzisiejszą niedzielę drugą składką wesprzemy dzieła
dobroczynne ShareLife. ShareLife wspomaga agencje
charytatywne, wspiera kształcenie duchownych, pomaga
ludziom w potrzebie na całym świecie. Popierając tę kampanię,
wychodzimy z pomocą osobom odrzuconym przez społeczeństwo. Agencje sponsorowane przez ShareLife służą potrzebującym, niezależnie od ich przekonań religijnych. Kwota
wyznaczona naszej parafii wynosi: $30,000. Do tej pory
złożono $8,772.00. Bóg zapłać za Waszą ofiarność !
DZIEŃ POLSKI W MISSISSAUGA - 10 CZERWCA

10 czerwca organizowany jest już 3 Dzień Polski w Mississauga
pray Square One. Szczegóły obchodów można znależć na
stronie www.mississaugapolishday.ca Organizatorzy oferują
stoiska dla wystawców/sprzedawców rękodzieła, polskich
przysmaków itp. To świetna szansa na reklamę. Zapraszamy !

