June 4, 2017; Pentecost
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts(2.1-11) 1 Corinthians(121.3-13) John(20.19-23)

Fire - as described in today’s Gospel - is a perfect image
for the Holy Spirit, because the Spirit-filled early Christians
set out on their mission with explosive and fearless
enthusiasm. Jesus equipped his followers with all they
needed for the task: peace and the Holy Spirit.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( June 5 - 11)
MONDAY, JUNE 5, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

7:00 pm † Stanisław Świątek - Zofia

TUESDAY, JUNE 6 Św. Norbert

8:00 am † Rozalia Luczka - Brygida i Violetta z rodz.
7:00 pm † Iwona Jurewicz - Patrycja

WEDNESDAY, JUNE 7
CLERGY CHANGES AT ST TERESA PARISH

The Archdiocese announced the clergy changes which will
take effect in the beginning of July. We are sad to announce
the departure of Fr. Mateusz Sobierajski; he will undertake
the role of an Associate Pastor of the clustered parishes of
St. Benedict & Our Lady of Mercy in Sarnia, ON. We are
happy to announce that to help Fr. Dariusz Lewandowski in
his pastoral duties - Fr. Jan Burczyk will be joining us,
assuming the position of an Associate Pastor.
EASTER SEASON DRAWS TO AN END

Pentecost - which we are celebrating today, is
called the birthday of the Church, because at the
moment the Holy Spirit entered the followers of
Jesus, they became the Body of Christ in the
world. Jesus now revealed as the Crucified and
Risen Christ is about to return the power of the Holy Spirit to
His followers. The Church is born on Golgotha in breath,
blood and water. In the upper room, the disciples learn that
the work of the Spirit is Mercy. Jesus gives them His own
peace. What the disciples freely receive - they must now
freely give. Pentecost reminds us that we are now the
Church, the Body of Christ in the world and the Spirit gives us
everything that we need to complete the mission.
PARISH PICNIC - SUNDAY, JUNE 25 AT 2:00PM

All our parishioners are invited to St. Teresa’s parish picnic
on Sunday, June 25 at 2:00pm in Centennial Park. We
will have BBQ, games, raffle etc. Any help, especially with
organizing raffle is welcomed. We encourage everyone to
donate new, unopened items appropriate for prizes. Tickets
for our raffle will be soon available after Masses. This picnic
will be a great opportunity to say “goodbye” to Fr. Matthew!
COLLECTION FOR MARYGROVE CAMP FOR GIRLS

Each summer, the Society of St. Vincent de Paul registers
over 1,000 eligible girls, aged 5-13, for Marygrove Camp.
Your support provides a summer camp experience for
children who may not otherwise have the opportunity to do
so. This collection will take place next weekend, June 10/11.
Special envelopes are at the back of our Church.

8:00 am Int. of Omar Ali - Mother
7:00 pm † Franciszek i Władysława Szymala, Irena Chmiel

THURSDAY, JUNE 8, Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
8:00 am Intention of Sabir Ali - Wife
Kapłana

7:00 pm

† Zofia Biskup - Córka z rodziną

FIRST FRIDAY, JUNE 9

8:00 am
7:00 pm

Intention of Zofia Wesierska.
† Bogumiła Bartnik, Maria Wiech - Zofia

SATURDAY, JUNE 10 Błogosławionego Bogumiła

9:00 am W intencji dzieci i rodziców z Róży św. Marii Goretti
5:00 pm † Franz Gierer & families from both sides
SUNDAY, JUNE 11 THE MOST HOLY TRINITY

8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

Int. of parishioners living & deceased
O błogosławieństwo Boże dla rodziny Chełmecki
† Marcela Javier - Javier family
† Zofia Kowalczyk - Synowa
O Boże błog. dla Heleny i Kazimierza Konopka (23 r.śl.)
- Mama

2017 SHARELIFE CAMPAIGN AT ST TERESA’S PARISH

Living the Gospel by caring for the elderly… “Words
cannot convey our gratitude to Elizabeth and to the
Society of Sharing for giving our mother a new meaning
to her life. Before the friendly visit program started, our
mother was very depressed and unmotivated. However,
her life changed when Elizabeth started to visit her.
Elizabeth is a very kind, energetic and enthusiastic volunteer and
her hobby is artwork. She decided to share her talent with our
mother and has been giving her art lessons in acrylic painting. The
intellectual stimulation has been tremendous and, as a result, has
enhanced her health and her quality of life as she relaxes and
focuses on her art projects. Thank you again, for all your support.”
Last year ShareLife-supported agencies provided outreach
programs that met the needs of over 2,200 seniors. This weekend
June 3/4 we have third (and last) collection for ShareLife.
Remember, together we can work wonders !

MISSION CO-OP PROGRAM - JUNE 17/18

Through Archdiocesan Mission CO-OP Program our local
Catholic community learns about the mission work of the
Church and is invited to offer their financial support through
this annual appeal. This year Fr. Augustine Mailadiyil from
India will visit our parish on the weekend of June 17/18 and
will speak about the Church’s mission in diocese of Imphal.

HOLY ROSARY PAPAL INTENTION FOR THE MONTH OF JUNE

That national leaders may firmly commit themselves
to ending the arms trade, which victimizes so many
innocent people.

4 czerwca 2017 ; Zesłanie Ducha Świętego
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Podczas każdej Liturgii Słowa, także i dzisiaj, Duch Święty
poprzez karty Pisma Świętego wlewa do naszych umysłów
i serc Bożą naukę, która zapala „ogień miłości”. To Duch
Święty, który przychodzi w Słowie, pozwala nam zrozumieć
tajemnice naszej wiary, a także dokonuje w naszych sercach
cuda, które miały miejsce „w początkach głoszenia Ewangelii”.
To właśnie w dzisiejszej Eucharystii przez Ducha Świętego
dopełnione zostaje paschalne dzieło Jezusa Chrystusa.
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego,
która przypada 50 dni po Zmartwychwstaniu,
kończymy obchody okresu wielkanocnego. Liturgia
tego dnia ukazuje nam różnorodne dary związane
z obecnością Ducha Swiętego w naszym życiu.
Podstawowym jest dar pokoju i jedności w naszych
rodzinach oraz dar pojednania. Zwróćmy na to
uwagę w naszych wzajemnych relacjach zarówno
z domownikami i tymi, z którymi się spotykamy w pracy czy
innych miejscach. Wraz z zstąpieniem Ducha Świętego
Apostołowie zostali napełnieni mocą z góry tak, by mogli stać
się głosicielami Ewangelii. A wszyscy, którzy dzięki ich
nauczniu przyłączają się do wspólnoty wierzących, stają się
częścią nowego ludu wybranego. Dlatego też dzisiejsza
uroczystość to także dzień narodzin Kościoła, wspólnoty
wierzących, dla których czas, w którym żyją, jest czasem
budowania relacji miłości z Bogiem i ludźmi.
ZMIANY PERSONALNE KSIĘŻY W NASZEJ PARAFII

Archidiecezja torontońska ogłosiła, jak każdego roku, zmiany
personalne księży. Będzie również zmiana w naszej parafii.
Ze smutkiem oznajmiamy odejście Ks. Mateusza
Sobierajskiego, który obejmie obowiązki wikarego w
anglojęzycznych parafiach St. Benedict i Our Lady of Mercy w
Sarni, ON. Do naszej parafii powróci Ks. Jan Burczyk (nasz
były proboszcz) aby przejąć obowiązki wikariusza i pomagać
Ks. Dariuszowi w duszpasterskiej posłudze.
„SHARE LIFE CAMPAIGN”- TRZECIA SKŁADKA

Żyj Ewangelią opiekując się starszymi...„Słowa nie są w stanie
wyrazić naszej wdzięczności wobec Elizabeth oraz Society of
Sharing za to, że nadały nowy sens życia naszej mamie. Przed
rozpoczęciem wizyt mama była przygnębiona i brakowało jej
motywacji. Jednak jej życie zmieniło się, gdy Elizabeth zaczęła
ją odwiedzić. Elizabeth jest bardzo miłą, energiczną i pełną
entuzjazmu wolontariuszką a jej hobby to malarstwo.
Postanowiła dzielić się swoim talentem z naszą mamą i zaczęła
uczyć ją malować. Stymulacja intelektualna ogromnie
polepszyła mamy zdrowie i jakość jej życia ponieważ malarstwo
ją relaksuje i pomaga jej się skupić na tym co robi. Jeszcze raz
dziękuję za wasza pomoc.” W ubiegłym roku agencje wspierane
przez ShareLife zaoferowały programy pomocy ponad 2200
osobom starszym. Dzisiaj, 4 czerwca, mamy kolejną niedzielę
ShareLife . Otwórzmy nasze serca na potrzebujących!

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 DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Czerwiec - to miesiąc szczególnego kultu Serca
Bożego. Zapraszamy na nabożeństwa
czerwcowe, we wtorki i piątki po Mszy św.
o 19:00. W nabożeństwach tych stawiamy sobie
przed oczy Boga - Człowieka z całym
bogactwem Jego miłości boskiej i ludzkiej, ze
wszystkimi dziełami, jakich dokonał z miłości dla
nas. Symbolem tej miłości Słowa Wcielonego do nas,
grzesznych ludzi, jest Jego Serce przebite na krzyżu. Syn Boży
kocha nas przez to Serce jako Stwórca i miłosierny Odkupiciel
PIKNIK PARAFIALNY - 25 CZERWCA W CENTENNIAL PARK

Zapraszamy wszystkich parafian na doroczny piknik w
niedzielę 25 czerwca w Centennial Park od godziny 14:00.
Będzie to okazja do pożegnania sie z Ks. Mateuszem,
który odchodzi z naszej parafii. W programie: BBQ, zabawy
dla dzieci, loteria etc. Wszelka pomoc, szczególnie
w organizowaniu loterii – mile widziana. Zapraszamy do
ofiarowania nowych, nierozpieczętowanych rzeczy/produktów
na ten cel. Bilety na loterię będą już wkrótce do nabycia.
SKŁADKA NA LETNI OBÓZ DLA DZIEWCZĄT „MARYGROVE”

Stowarzyszenie św. Wincentego sponsoruje obóz dla dziewcząt
w Marygrove nad Georgian Bay. Wesprzyjmy ten szlachetny cel
swoją ofiarnością. Jest to wielka pomoc dla dziewcząt z ubogich
rodzin, których rodzice nie mogą sobie pozwolić na wysłanie
dzieci na wakacje. W nastepną niedzielę, 11 czerwca będzie
druga składka na ten cel. Koperty - przy wejściu do kościoła.
MŁODZIEŻ Z POLSKI Z WIZYTĄ W NASZEJ PARAFII

W dniach od 19 do 25 lipca będziemy gościć w naszej parafii
14 osobową grupę młodzieży z Polski z parafii sw. Michała
Archanioła w Pawlikowicach k. Wieliczki prowadzonej przez
księży Michalitów. W czasie Światowych Dni Mlodzieży w
Krakowie, w zeszłym roku młodzież z tej parafii zorganizowała
pobyt dla uczestników ŚDM z michalickich parafii w Kanadzie
i USA. Będzie to dla nas okazja, aby odwdzięczyć się za ich
gościnę. Chętni, którzy by chcieli przyjąć młodzież do domu na
nocleg, proszeni są o zgłaszanie się do biura parafialnego.
Więcej informacji udziela ks. Dariusz.
MISSION CO-OP - WIZYTA MISJONARZA Z INDII

Archidiecezja torontońska każdego roku zaprasza misjonarzy
których wspieramy modlitewnie i finansowo. W tym roku gościł
będzie u nas w weekend 17/18 czerwca na wszystkich
Mszach świętych Ksiądz Augustine Mailadiyil - misjonarz z
Indii. Przybliży nam on swoją pracę misyjną w Indiach a my
naszą ofiarnością wesprzemy to piękne dzieło ewangelizacji .

