May 28, 2017; Ascension of Our Lord
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts(2.1-11) 1 Corinthians(121.3-13) John(20.19-23)

Today’s readings include two accounts of Jesus’ return to
the Father. Luke considers the time that the Risen Lord
spent with his disciples a sacred time, a “desert experience”
for the apostles to prepare them for their new ministry of
preaching the Gospel of the resurrection. Acts alone places
the ascension forty days after Easter. Christ ensures his
EASTER SEASON DRAWS TO AN END

The Easter season is coming to an end. Easter faith opened
us to new ways of thinking, feeling, and seeing reality. This
Easter faith enabled us to interpret and respond
to everything within the joy of knowing that the
final outcome is already in God’s loving hands.
If Easter has not yet made a difference in our
lives, perhaps we are still on the road to
Emmaus, unable to recognize the mysterious
stranger, still blind to the meaning of the
breaking of bread. Faith points us back to the
community, where others await our witness and example, our
stories of Resurrection. Let us be the people of Easter and
share our faith. Today, we are celebrating the Feast of the
Ascension, or the return of Christ to Heaven. It is the sign
and seal of the accomplishment of Christ’s mission on earth.
It is an event that we believe and profess every Sunday. The
Ascension signifies the universal presence of God and His
lordship over the whole universe, and spells out the destiny
that awaits us. Next Sunday - the Feast of the Pentecost.
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
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
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.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( May 29 - June 4)
MONDAY, MAY 29 Św. Urszuli Ledóchowskiej

7:00 pm † Roman Sikora (25r.) - Żona z rodz.

TUESDAY, MAY 30

8:00 am † Tadeusz Ziebka - Wife & family
7:00 pm † Ania Chomicz - Kasia i Sława

WEDNESDAY, MAY 31 Visitation of Mary

8:00 am Int. of Caelib Ali - Grandmother
7:00 pm † Kazimierz Stanek - Rodzina

THURSDAY, JUNE 1 St. Justin

8:00 am
7:00 pm

Intention of Qumar Ali - Mother
† Jerzy Myszkowski - Przyjaciele

FIRST FRIDAY, JUNE 2 PIERWSZY PIĄTEK

8:00 am
7:00 pm

Intention of Zofia Wesierska.
W int. Rycerzy Kolumba i ich rodzin

SATURDAY, JUNE 3 Meczenników, Karola Lwangi i Towarzyszy

9:00 am † W int. Róż Różańca św. parafii św. Teresy
5:00 pm Intention of Danuta (b-day) - Parents
SUNDAY, JUNE 4, PENTECOST / ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
8:00 am Int. of parishioners living & deceased
9:30 am † Jadwiga i Józef Rzakowski - Córka z rodziną
11:00 am † Genowefa & Eugeniusz Krupa - Family
12:30 pm † Stefan Koza (11r.) - Żona i dzieci
7:00 pm Zmarli z rodziny Olszewski - Rodzina
THE POPE’S PASTORAL WORKS - THANK YOU!

Last Sunday we had a special collection for Pope’s Pastoral
Works. The money will support Holy Father’s fund for aid in cases
of natural disasters . By extanding monetary help, in the name of all
Catholics, he displays Christ’s love and compassion for those who
suffer. We have raised $1372.00. God bless You for generosity!
SHARELIFE 2017 SHARELIFE 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
next weekend - June 3/4, 2017
BUILDING MAINTENANCE COLLECTION

This weekend, 2nd collection goes towards our building fund.
SUNDAY OFFERTORY May 20/21 2017
Sunday Collection : $ 3,977.00
Pope’s pastoral works : $ 1372.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

28 Maja 2017 ; Wniebowstąpienie Pańskie
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dz. Ap.(2.1-11) L do Koryntian (12.3-13) Jan (20.19-23)

Dziś jesteśmy świadkami wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa.
Czytanie z Dziejów Apostolskich daje nam klucz do
zrozumienia losów Kościoła tamtych czasów a także wskazuje
fundament chrześcijańskiej nadziei; pochodzi ona od Ojca,
który daje nam nieustannie ducha mądrości, abyśmy lepiej
„poznali Jego samego”, a także w sposób widzialny nieśli Boga
do współczesnego świata i głosili Jego Ewangelię, dzięki której
każdy, kto ją przyjmie i uwierzy będzie zbawiony.

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 .
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA CZERWCA

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz
18:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do
spowiedzi św. oraz Msza św. pierwszopiątkowa o godz 19:00

OKRES WIELKANOCNY ZBLIŻA SIĘ KU KOŃCOWI

NABOŻEŃSTWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Dziś, z nadzieją w sercu, jesteśmy świadkami, jak „Pan wśród
radości wstępuje do nieba”. Wniebowstąpienie Pańskie,
będące wielką tajemnicą naszego zbawienia, nie
oznacza definitywnego rozstania się Jezusa z tym
światem. Chrystus uwielbiony, przebywający z
Bogiem jest z nami „po wszystkie dni” i umacnia
nas w nadziei, że również my, członkowie Jego
Mistycznego Ciała, połączymy się z nim w chwale.
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która
kończy wg. liturgicznego kalendarza okres Wielkanocny.

Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana
Jezusa z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu odprawiane będą w naszym
kościele we wtorki i piątki po Mszy Świętej
o godz 19:00. Pan Jezus powiedział świętej
Małgorzacie Marii Alacoque podczas
objawień w 1675 roku: "Oto Serce, które tak
bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to od
większości z nich nie otrzymuje nic więcej prócz obelg i
niewdzięczności". Otwórzmy więc nasze serca na głos Bożego
Serca i rozważajmy w szczególny sposób tajemnice naszego
odkupienia. Żarliwą modlitwą, dobrym życiem i pomocą bliźnim
starajmy się pocieszyć Najświętsze Serce Pana Jezusa.
Za pośrednictwem świętej Małgorzaty Marii Alacoque Pan
Jezus dał wspaniałe obietnice dla czcicieli swego Serca:
1) dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie, 2) zgoda
i pokój będą panowały w ich rodzinach, 3) będę ich pocieszać
we wszystkich strapieniach, 4) będę dla nich bezpieczną
ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci, 5) wyleję obfite
błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia,
6) grzesznicy znajdą w Moim Sercu źródło nieskończonego
miłosierdzia, 7) dusze oziębłe staną się gorliwymi,
8) dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości,
9) błogosławić będę domy, w których obraz Mego Serca będzie
zawieszony i czczony, 10) kapłanom dam moc kruszenia serc
najzatwardzialszych, 11) imiona tych, którzy będą rozszerzać to
nabożeństwo, będą zapisane w Mym Sercu i pozostaną w Nim
na zawsze, 12) przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Mojego
Serca, że Moja wszechmocna miłość udzieli ostatecznej łaski
pokuty wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu piątków
przystąpią do Komunii świętej, tak iż nie umrą w Mojej niełasce
ani bez Sakramentów świętych i że Moje Boskie Serce będzie
bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie ich życia.

PAPIESKIE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA - PODZIĘKOWANIE

W zeszłą niedzielę, zebrana została doroczna składka na
Papieskie Dzieła Miłosierdzia. Złożonymi przez nas ofiarami
Papież Franciszek wesprze ubogich Trzeciego Świata, tereny
misyjne oraz ofiary różnych katastrof. Zebraliśmy na ten piękny
cel $1372.00 Serdeczne „Bóg zapłać” !
„SHARE LIFE CAMPAIGN”- DZIEŁA CHARYTATYWNE

ShareLife sponsoruje wiele organizacji charytatywnych, które
pomagaja potrzebującym i przyczyniają się do szerzenia
Ewangelii na całym świecie. Nasza parafia w tym roku ma
wyznaczoną kwote do zebrania - $33,000.00. Zebraliśmy dotąd
$15,792.00 Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w tę
akcję. W następną niedzielę, 4 czerwca będzie ostatnia
składka na te kampanię. „Wspólnie możemy zdziałać cuda!”
KOŚCIÓŁ DOMOWY ZAPRASZA NA ADORACJĘ

Krąg Domowego Kościoła zaprasza wszystkich (a zwłaszcza
rodziny zainteresowane wspólnotą dla małżeństw i rodzin) na
Eucharystię i Czuwanie - adorację Najświętszego Sakramentu,
modlitwę uwielbienia i modliwę o wylanie darów Ducha
Świętego, 3 Czerwca o godz. 19:00 w kościele św. Teresy.
Ten piękny czas to chwila obdarowania Mocą Ducha Świętego
zstępującego do naszych rodzin i dzieci w wigilię
Pięćdziesiątnicy. "Niech zstąpi Duch Twoj i odnowi oblicze tej
ziemi (Jan Pawel II)..naszych rodzin ...i małżeństw"
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC CZERWIEC

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody
dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią,
który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar..

DZIEŃ DZIECKA - 1 CZERWCA

1 czerwca będziemy obchodzić Dzień Dziecka. Pamiętajmy o
naszych dzieciach i wypraszajmy dla nich Boże
błogosławieństwo i mądrość życia.
DRUGA SKŁADKA - BUILDING MAINTENANCE

Jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, dzisiaj przypada
druga składka, która jest przeznaczona na utrzymanie kościoła.

