May 21, 2017; Sixth Sunday of Easter
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (8.5-8, 14-17) 1 Peter (3.15-18) John (14.15-21)

As the Easter season continues, we begin to focus on preparing for the feast of Pentecost. Jesus promised us the
Advocate, the Spirit, to guide us and speak for us. Do we
welcome this Spirit? Are we attuned to the Spirit’s voice in
word and teaching? We pray for open minds and hearts to
the Holy Spirit’s work in our lives.
THE POPE’S PASTORAL WORKS - MAY 21

This Sunday is designated for a special collection to support
Pope’s Pastoral Works. 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. Thank you for your generosity!
ANNUAL RETREAT FOR WOMEN - SATURDAY, JUNE 3

"At His service, At His feet, In His name": Join us for a day of
reflection on what it means to know, love, and serve Jesus.
We are all called to experience a unique relationship with our
Lord. On June 3 9:30am - 2:30pm come to St. Augustine's
Seminary, 2661 Kingston Rd., Scarborough, for a day of
reflection, prayer, and mass. Bring a friend! COST: $50,
includes lunch REGISTER: www.staugustines.on.ca PHONE:
416-261-7207 ext. 235 EMAIL: ioft@sastoronto.org
QUEEN OF APOSTLES - MEN’S ACT RETREAT

This amazing retreat is a powerful and enduring personal
conversion and renewal experience. Priests offer adoration,
reconciliation and Masses. Retreatants agree it's a retreat like
no other and can be life-changing. The retreat will take place
at Queen of Apostles Renewal Centre, (Mississauga)
June 8 - 11, 2017. Experience the beauty and spiritual
miracles that many men from around Ontario have enjoyed.
The host parish for this retreat is St. Martin of Tours,
Mississauga. Contact: Ray Pellerin, phone: 905-327-1425
e-mail: nrpts_rp@hotmail.com
CALL FOR ALTAR SERVERS AT ST.TERESA

Altar server is a helper at the Mass and other celebrations.
By serving the Priest he serves Christ himself. We invite
everyone who wants to serve to contact Father Matthew.
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

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( May 22 - 28)
MONDAY, MAY 22 Św. Rita

7:00 pm O Boże błog. dla Stanisławy Marcinkiewicz - Córki
z rodz.

TUESDAY, MAY 23

8:00 am † Kevin Cruz - Taylor Stayden
7:00 pm † Jadwiga i Antoni Borawski - Córka z mężem

WEDNESDAY, MAY 24

8:00 am † Helena Stępniewska - Family
7:00 pm † Janusz Olszówka (14r.) - Żona i córka z rodz.

THURSDAY, MAY 25

8:00 am
7:00 pm

Intention of Adam - Mother
† Bolesław, Wiktoria i Jan Radziak - Córka z rodz.

FRIDAY, MAY 26

8:00 am
7:00 pm

St. Philip Neri

† Ventura & Guillerma Pareja, John Coleman - Fam.
O opiekę Matki Najśw.dla Zofii Nowak -Helena Małek
-

SATURDAY, MAY 27

9:00 am † Ks. Stanisław Ćwiertnia - Helena Małek
5:00 pm Intention of Myrna Cruz (b-day) -Javier family
SUNDAY, MAY 28, ASCENSION OF OUR LORD / WNIEBOWSTĄPIENIE
8:00 am Int. of parishioners living & deceased
9:30 am † Bronisława i Henryk Kieras - Córki
11:00 am † Józef & Artur Lemczyk - Family
12:30 pm W intencji Teresy Olszówka (ur.) - Kasia i Sława
7:00 pm † Stanisław Bosak - Córka z rodziną.
KNIGHTS OF COLUMBUS CHARITIES - THANK YOU!

Last Sunday The Knights of Columbus were collecting money in
order to help fund the shipment of medical equipment to
Poland. The shipment will contain up to 70 hospital beds & other
equipment Everything goes to where it is truly needed. Thanks to
Your generosity the Knights have raised $2,214. God bless You !
SHARELIFE 2014 CAMPAIGN AT ST TERESA’S

Each one of us is called to “love God and our neighbour”
and to view those who are poor and marginalized as the
face of the Lord to be served. How we answer that call
each day? The ShareLife campaign provides an
opportunity for us to demonstrate Catholic outreach in
justice and love. Join this year’s campaign, as together
we work wonders in answering God’s call to serve joyfully through
a generous gift to people in need. St Teresa’s parish goal this year
is to raise $33,000.00. To date, 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 13/14 2017
Sunday Collection : $ 3,974.00
ShareLife : $ 470.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

21 Maja 2017 ; Szósta Niedziela Wielkanocy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dz Ap (8,5-8.14-17); 1 Piotr (3,15-18); Jan (14,15-21)

Teksty biblijne dzisiejszej niedzieli traktują o mającym
nastąpić Wniebowstąpieniu Pańskim i Zesłaniu Ducha Św.
W dzisiejszej Ewangelii, Chrystus naucza: „Jeżeli mnie
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (Jan 14,15)
Pierwszym warunkiem otwarcia się na dary Ducha Św. jest
miłość. Bądźmy otwarci na działanie Ducha Pocieszyciela.
PAPIESKIE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA - DRUGA SKŁADKA

W dzisiejszą 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.
„SHARE LIFE CAMPAIGN”- DZIEŁA CHARYTATYWNE

Fundusze zebrane w czasie dorocznej kampanii
ShareLife sponsorują ponad 40 organizacji
charytatywnych, które pomagaja ludziom z marginesu
społecznego jak również przyczyniają się do
szerzenia Ewangelii na całym świecie. ShareLife
dziękuje wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary.
Zebraliśmy dotąd w naszej parafii $15,792.00 (wyznaczony
nam przez Archidiecezję cel- $33,000.00). Bóg zapłać za
otwarcie serc dla potrzebujących. Następna - ostatnia już
składka na ShareLife będzie 4 czerwca. Pamiętajmy:
„Wspólnie możemy zdziałać cuda!”
ZAPROSZENIE DO GRUPY MINISTRANCKIEJ - SPOTKANIE

Słowo „ministrant" pochodzi z łacińskiego "ministrare" co
oznacza "służyć, pomagać". Ministrant jest Pomocnikiem przy
odprawianiu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw.
Zapraszamy wszystkich chętnych do służenia przy ołtarzu Pana
aby przyszli na spotkanie grupy ministranckiej, które odbędzie
się we wtorek, 23 Maja o godz 20:00 - po Mszy św. wieczornej
NIESIENIE DARÓW OFIARNYCH DO OŁTARZA W NIEDZIELĘ

Zachęcamy parafian, którzy zamówili niedzielną intencję
Mszy świętej, do przyniesienia darów ofiarnych w procesji.
Dary są przygotowane na stoliku z tyłu kościoła. Prosimy
podejść wcześniej i zaoferować swoją służbę..
DWUMIESIĘCZNIK KSIĘŻY MICHALITÓW - „KTÓŻ JAK BÓG”

Jest już dostępny kolejny numer dwumiesięcznika „Któż jak
Bóg”. Niestety przesyłka nadeszła z Polski uszkodzona
(zalanie) dlatego też oferujemy dwumiesięcznik po obniżonej
cenie $2.00 aby pokryć przynajmniej połowę kosztów.
PRASA KATOLICKA - DO NABYCIA Z TYŁU KOŚCIOŁA

Z tyłu kościoła można nabyć polskie tygodniki katolickie
„Niedziela” i „Gość Niedzielny” (w cenie $4.00) oraz
miesięczniki: „Miłujcie się” ($6.00) oraz „Egzorcysta” ($7.00).
Opłaty za prasę katolicką, prosimy wrzucać do drewnianej
skarbony. Jest jeszcze kilka numerów „Niedzieli” i „Gościa
Niedzielnego” z poprzedniego miesiąca - w cenie $2.00.

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 .
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.
DZIEŃ POLSKI W MISSISSAUGA - 10 CZERWCA

10 czerwca organizowany jest już 3 Dzień Polski w Mississauga
przy Square One. Szczegóły obchodów można znależć na
stronie www.mississaugapolishday.ca Poza całodniowym
programem kulturalnym (występy zespołow, wystawa obrazów
etc..), stoiskami z polskimi produktami oraz zajeciami dla
maluchów, zachęcamy do przybycia aby kibicować naszej
drużynie w meczu Polska-Rumunia, który będzie emitowany na
tele-beam. Organizatorzy oferują jeszcze stoiska dla
wystawców/sprzedawców rękodzieła, polskich przysmaków itp. świetna okazja do reklamy. Zapraszamy !
DZIEŁA CHARYTATYWNE RYCERZY KOLUMBA - PODZIĘKOWANIE

W zeszłą niedzielę, Rycerze Kolumba zbierali pieniądze na
sfinansowanie wysyłek sprzętu medycznego do Polski - przede
wszystkim łóżek szpitalnych, które otrzymują 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 ok. 70 łóżek plus
dodakowy sprzęt. Sprzęt ten jest dostarczany tam gdzie jest
naprawdę potrzebny. Zebraliśmy na ten cel $2,214. Wszystkim
parafianom składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ich hojność.
OSIEDLE KANADYJSKIE W POLSCE

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 oraz
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: Polska 011 48 505 060 910.

