May 14, 2017; Fifth Sunday of Easter
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (6.1-7) 1 Peter (2.4-9) John (14.1-12)

What is God like? Like Jesus, who takes time to sit with His
followers as they try to understand, because it is important
that they understand that the future is about to get tough.
But they will not be abandoned. There is something
beyond, something worth believing in, worth staking your
life on. They will know He is with them. They will experience
it. But first their understanding must catch up with reality
before they can carry the mission forward

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( May 15 - 21)
MONDAY, MAY 15

7:00 pm W intencji Mirosława, Piotra i Pawła

TUESDAY, MAY 16 Św. Andrzeja Boboli

8:00 am † Kevin Cruz - Joel & Maan Bañez
7:00 pm W intencji Kasi i Sławy - Helena Małek

WEDNESDAY, MAY 17

8:00 am † Beverly Laurine Toohey - Dorothy & Peggy Breen
7:00 pm † Franciszek i Stanisław Szczepański - Maria

THURSDAY, MAY 18 St. John I, Pope
BEST WISHES FOR MOMS ON MOTHER’S DAY

A mother is the truest friend we have, when
trials heavy and sudden fall upon us; when
adversity takes the place of prosperity; when
friends desert us; when trouble thickens
around us, still will she cling to us,
and endeavor by her kind precepts and
counsels to dissipate the clouds of darkness,
and cause peace to return to our hearts. (Washington Irving)
On this Mother’s Day, let’s say a prayer to thank the Lord
above for blessing us with a lifetime of tenderhearted love.
Let us thank God for the caring Mothers had shown us
through the years, for the closeness we’ve enjoyed in time of
laughter and of tears. We thank our Moms from their heart,
for all they have done for us and ask our Lord for special
blessing for them, for their love and taking on their shoulders
one of the hardest jobs on earth - job that pays the least, job
that does not have holidays and sick days in the contract.
God bless our Moms ! Happy Mothers’ day !
THE POPE’S PASTORAL WORKS - MAY 21

A disastrous flood or earthquake strikes a nation at the other
end of the world. Immediately many countries rush in food,
medicine, blankets, money, and trained people. Prominent
among such aid is the financial help offered by the Holy
Father to people in need. In the name of Catholics
eveyrwhere, he displays Christ’s love and compassion for
those who suffer. Each year at this time, Canadian Catholics
are asked to give generously to this papal collection, which is
passed on to the Holy Father for his use. This collection will
take place next weekend. Thank you for your generosity!
TALK ON MARRIAGE ANNULMENTS - MAY 15

Talk: “On Marriage and Annulments” will take place on
Monday, May 15, at 7:00 pm - 8:30 pm at Catholic Pastoral
Centre, 4th Floor 1155 Yonge St. Info: 416-921-1163, ext. 2235
CLOSING OF ST TERESA SCHOOL - JUNE 1, 2017

On Thursday, June 1, 4:00 - 6:00 pm there will be a
celebration to mark an Era - closing of St. Teresa School. All
present & former students, staff & families are invited. School
Mass - 4:00pm at St. Teresa Church. Memory Walk in school
gym following Mass. RSVP: vanessa.aquilina-takacs@tcdsb.org

8:00 am
7:00 pm

† Kevin Cruz - Javier family
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii

FRIDAY, MAY 19

8:00 am
7:00 pm

For health & God’s blessings for Zofia Wesierska
† Alojzy i Milan Wiśniowski - Rodzina Pojedyniec

SATURDAY, MAY 20

St. Bernardine of Siena

9:00 am † Ania Chomicz - Helena Małek
5:00 pm † Maria & Zdzisław Sobolewski - Rodzina
SUNDAY, MAY 21, SIXTH SUNDAY OF EASTER
8:00 am Int. of parishioners living & deceased
9:30 am W intencji narzeczonych Joanny i Damiana - Rodzice
11:00 am Int. of Mercedes & Lodi Javier (40 wedd. anniversary)
12:30 pm † Kazimiera i Ignacy Jabłoński - Elżbieta z rodz.
7:00 pm † Genowefa i Sylwester Wapniarski - Wnuczka z rodz.
KNIGHTS OF COLUMBUS CHARITIES COLLECTION

The Knights of Columbus will be collecting money at the door after
each Mass on Sunday, May the 14th in order to help fund the
shipment of medical equipment to Poland. The most valuable of the
equipment are the hospital beds. We are only able to acquire
these free of charge as they are being phased out due to changing
government regulations. While we get the equipment for free, the
cost of shipping it to Poland can be between $4000 to $5000 per
shipment depending on size. this is still significantly less than cost
of the same equipment in Poland where a single new hospital bed
can cost approximately $4,700. The shipment will contain upto 70
hospital beds & other equipment Everything goes to where it is truly
needed. We thank everyone for their generous donations.
SHARELIFE 2017CAMPAIGN - THANK YOU !

This year, the goal for our parish is to raise $33 000.00
To date, including our 2nd ShareLife collection, we have
raised $15,792.00. Third (and last) collection will take
place on June 4th. God bless You for Your
generosity ! „Together we can work wonders!”
SUNDAY OFFERTORY May 6/7 2017
Sunday Collection : $ 5,580.00
ShareLife : $ 6,605.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

14 Maja 2017 ; Piiąta Niedziela Wielkanocy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dzieje Ap.(6.1-7) L.św. Piotra (2.4-9) Jan (14.1-12)

Chrystus przez swe człowieczeństwo objawił nam Boga Ojca,
Jego miłość i cel naszego życia. Kościół objawia nam
Chrystusa przez głoszenie Ewangelii i dzieła miłosierdzia.
Przez chrzest zostaliśmy powołani do wspólnoty Kościoła, by
swym życiem, wiarą i służbą budować żywą świątynię, opartą
na Chrystusie, który jest naszym kamieniem węgielnym.
ŻYCZENIA DLA MAM Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA

Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie.
Matka to bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie.
Matka to na ranę plaster, kiedy jest nam smutno i źle.
Matka to też czasem ster, który pilnuje byś nie zatopił się.
Matka to wiara w nas, kiedy zwątpienia mam dni.
Matka nam nadzieję da, kiedy straszne mamy sny.
Matkę tylko jedną masz, wiec broń jej i kochaj co sił,
Bo kiedy przyjdą gorsze dni, tylko Ona naprawdę pomoże Ci.
Wszystkim Mamom z okazji ich Święta składamy
najserdeczniejsze życzenia, błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Najświetszej na każdy
nadchodzący dzień. Niech otrzymane od Pana
łaski pomogą im w ich codziennym trudzie
wychowania dzieci, niech Duch Święty obdarza
wszystkie Mamy łaską wytrwałości i cierpliwości
w tym jakże trudnym, życiowym zadaniu.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE W PARAFII ŚW. TERESY

W maju oddajemy cześć Matce Najświetszej w
Nabożeństwach Majowych, od poniedziałku do piątku
po Mszy św. o godz 19:00. Zachęcamy do
uczestnictwa w nich jak również do indywidualnego
odmawiania Litanii Loretańskiej. Polecajmy Maryi,
Matce Najświętszej wszystkie nasze sprawy.
SHARE LIFE”- PODZIĘKOWANIE

„ShareLife” sponsoruje ponad 40 agencji, które pomagają
ludziom na całym świecie niezależnie od ich pochodzenia czy
wiary. ShareLife dofinansowywuje kształcenie duchownych,
zapewnia opiekę duchową pacjentom w szpitalach, pomaga
uchodźcom oraz sponsoruje pomoc krajom
rozwijającym się. W ostatnią niedzielę parafianie św.
Teresy wsparli tę akcję dobroczynną swoją
ofiarnością. Do tej pory, podczas 2 składek,
zebraliśmy $15,792.00, jeseśmy prawie na półmetku
wyznaczonego nam przez Archidiecezję celu
( $33,000.00). Bóg zapłać za otwarcie serc dla potrzebujących.
Następna - ostatnia już składka na ShareLife będzie 4 czerwca.
Pamiętajmy: „Wspólnie możemy zdziałać cuda!”
DWUMIESIĘCZNIK KSIĘŻY MICHALITÓW - „KTÓŻ JAK BÓG”

Jest już dostępny kolejny numer dwumiesiecznika „Któż jak
Bóg”. Niestety przesyłka nadeszła z Polski uszkodzona
(zalanie) dlatego też oferujemy dwumiesięcznik po obniżonej
cenie $2.00 aby pokryć przynajmniej połowę kosztów.

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 .
PAPIESKIE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA - DRUGA SKŁADKA

W następną niedzielę, 21 Maja, zostanie zebrana doroczna
składka na Papieskie Dzieła Miłosierdzia, Złożonymi przez nas
ofiarami Papież Franciszek wspiera ubogich Trzeciego Świata,
tereny misyjne które nie mają finansowego zaplecza oraz ofiary
różnych katastrof. Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim za
otwarcie waszych serc na ten szlachetny cel.
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 Poza całodniowym
programem kulturalnym, stoiskami z polskimi produktami oraz
zajeciami dla maluchów, zachęcamy do przybycia aby
kibicować naszej drużynie w meczu Polska-Rumunia, który
bedzie emitowany na tele-beam . Organizatorzy oferują jeszcze
stoiska dla wystawców/sprzedawców rękodzieła, polskich
przysmaków itp. - świetna okazja do reklamy. Zapraszamy !
ŚW. ANDRZEJ BOBOLA - PATRON RZECZY NIEMOŻLIWYCH

Św. Andrzej Bobola żył w niespokojnych czasach na przełomie
XVI i XVII wieku w Europie rozdartej podziałami religijnymi i
politycznymi. Bardzo wielu wiernych siłą wcielonych do Cerkwi
z powrotem powracało do wspólnoty Kościoła Katolickiego.
Jednym z głównych promotorów nawróceń na Polesiu był Św.
Andrzej Bobola. Poza tym zawsze starał się dbać o ubogich,
wspierał chorych, odwiedzał więźniów. Św. Andrzej ufał
Jezusowi powierzając każdy kolejny dzień swojego życia, który
był wypełniony głoszeniem Słowa i udzielaniem sakramentów
Nie zniechęcał się trudnościami podejmując coraz to bardziej
odważne misje, nie bacząc na niebezpieczeństwa
i przeciwności. Za świętym Pawłem, pełen ufności, powtarzał:
i w życiu i w śmierci należę do Pana! Święty Andrzej był
rozpalony ogniem miłości, od którego zapalali się inni. W 1657
roku poniósł śmierć męczeńską całkowicie oddany Bogu w
ofiarnej żertwie! Spotkanie ze świętym męczennikiem
przemienia! Powinno nas ono wyrywać z postawy ospałości
i zniechęcenia prowadząc do spotkania z Chrystusem. Tylko
Chrystus jest pewną Drogą do wiecznej radości, Prawdą,
która wyzwala i Życiem napełniającym nas radością.
DZIEŁA CHARYTATYWNE RYCERZY KOLUMBA

Rycerze Kolumba informują że będą zbierać pieniądze przy
drzwiach po każdej Mszy świętej w niedzielę 14 maja w celu
finansowania wysyłek sprzętu medycznego do Polski.
Najcenniejsze są łóżka szpitalne, które otrzymujemy bezpłatnie
Koszt wysłania do Polski wynosi $4.000 - $5.000 za każdą
wysyłkę. W Polsce jedno nowe łóżko szpitalne kosztuje ok.
$4.700. Jedna nasza wysyłka może zawierać około 70 łóżek +
dodakowy sprzęt. Sprzęt ten jest dostarczany tam gdzie jest
naprawdę potrzebny. Już teraz dziekujemy za wasze donacje.

