June 11, 2017; The Most Holy Trinity
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Exodus (34.4b--9) 2 Cor (13.11-13) John 3.16-18

In the first reading, Moses asks God to claim the Israelites
as his own. In the second reading, Paul tells the Corinthians
to love in the Father, Son, and Holy Spirit. In the Gospel,
we learn that God sent his only Son not to condemn
but to save us through faith in God.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( June 12 - 18)
MONDAY, JUNE 12 Św. Romualda

7:00 pm † Irena Misterka, Michał i Anna Milaniak - Rodzina

TUESDAY, JUNE 13 St. Anthony of Padua

8:00 am Intention of Mary Jo Ali - Mother in law
7:00 pm † Antoni Poźniakowski - Rodzina

WEDNESDAY, JUNE 14
COLLECTION FOR MARYGROVE CAMP FOR GIRLS

This weekend, June 10/11, all churches in the Archdiocese
will have special collection in support of Marygrove Camp.
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. Many children from our parish benefited from this
opportunity. We thank You in advance for Your generosity.
Special envelopes are at the back of our Church.
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.
That Archdiocese is home to 35 tribes of Mongolian origin,
living in small villages, which are not connected with all season roads and sadly lacking other basic necessities like
electricity, telephones, schools, hospitals etc. The first Catholic baptism was recorded in 1952 and now the Catholic
population has grown to 100 000. The diocese has 45
parishes and 5 mission centres, 160 priests including 67
indigenous priests. The growth of the Church has been
always accompanied by various challenges and persecutions.
Between 1990 - 2001, six young missionaries were killed for
witnessing the gospel. In spite of these challenges missionary
efforts are yielding an increase in vocation to priesthood and
religious life. The proceeds from 2017 Mission appeal will be
used for training 25 touring Catechists for the parishes.
Your generous support and prayers will be great help for the
evangelization work in the diocese of Imphal.
STEUBENVILLE CONFERENCE (JULY 28-30)

Steubenville is more than the name of a conference, it’s a city
in Ohio that is home to Franciscan University of Steubenville
(FUS), a vibrant Catholic college rooted in the Franciscan
tradition and dedicated to proclaiming Jesus Christ as “the
Way, the Truth, and the Life.” Steubenville Toronto will take
place on campus at the University of Ontario Institute of
Technology (UOIT) in Oshawa, ON. The conference begins
July 28, and will continue until July 30. The registration fee for
2017 is $275 per person which includes admission, meals
and accommodations. There is a deposit of $75 per spot due
upon registering a group. Info: 416-599-7676

8:00 am For God’s blessing for Czesława Borowska - Janina
7:00 pm O błog. Boże dla Rodziny Pytel - Siostra

THURSDAY, JUNE 15

8:00 am
7:00 pm

Intention of Erma Waris - Sister
† Ignacy Ogórek i Małgorzata Kubacka - Rodzina

FIRST FRIDAY, JUNE 16

8:00 am
7:00 pm

Intention of Zofia Wesierska.
O nawrócenie grzeszników w rodzinie

SATURDAY, JUNE 17 Św. Brata Alberta Chmielowskiego
9:00 am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Heleny Małek

5:00 pm † Zofia, Stefan i Aniela - Siostry Józefa i Stella
SUNDAY, JUNE 18 THE MOST PRECIOUS BODY & BLOOD OF CHRIST

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

Int. of parishioners living & deceased
† Wiktoria Reguła - Córka z rodziną
† Anna & Andrzej Wrona - Daughter & family
† Zmarli z rodziny Bartek i Suski - Rodzina
† Mieczysław Trela - Córka Danuta z rodziną

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 available
for purchase after Masses. This picnic will be a great opportunity to
say “goodbye” to Fr. Matthew!
CLERGY CHANGES AT ST TERESA PARISH

All clergy changes at our Archdiocese usually 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.
FRANCISCAN LEAD RETREAT (JULY 24-28)

Franciscan LEAD is a dynamic leadership opportunity for teens
who are ready to step up to the next level in leadership and evangelization. It is a five-day, Christ-centred, sacrament-soaked, prayer-fueled immersion in Catholic teachings on leadership, evangelization, discipleship inspired by the life and witness of St. Francis of
Assisi. The retreat will take place at Manresa Retreat Centre in
Pickering; July 24 - 28. COST: $395 REGISTRATION: http://
site.steubenvilleconferences.com/lead Info: 416-599-7676

11 czerwca 2017 ; Trójcy Przenajświętszej
LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks.Wyjścia (34,4b - 9) 2 Kor (13,11-13) Jan (3,16-18)

Dogmat o Bogu Trójjedynym jest fundamentalną prawdą
naszej wiary. Stary Testament nie znał jeszcze tej terminologii,
ale do Boga Jahwe odnosił już określenia, które później
zostały zdefiniowane jako przymioty Boskie. I tak na górze
Synaj, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu, Bóg objawia
się Mojżeszowi jako Pan miłosierny, cierpliwy, bogaty w łaskę,
a także wierny. Kto wierzy w Ojca, Syna i Ducha, o czym z
kolei zapewni nas dzisiaj Ewangelia, nie zostanie potępiony.
ŚWIĘTO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

W dzisiejszą niedzielę nasza uwaga koncentruje się na
podstawowej prawdzie chrześcijaństwa, jaką jest wiara w
jednego Boga obecnego w trzech równych w mocy i majestacie
Osobach: Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego.
Podstawowym źródłem dla nauki o Trójcy Świętej są słowa
Jezusa z Ewangelii, gdzie Jezus określa siebie jako Syna
Bożego pozostającego w jedności z Ojcem (J 10:30) oraz
obiecuje apostołom zesłanie Ducha Świętego. Jego ostatnim
poleceniem danym uczniom było: „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego” (Mt 28:19 ). Wiarę w jednego Boga w Trzech
Osobach, wyznajemy za każdym razem, kiedy czynimy znak
krzyża świętego. Niech zatem każdy znak krzyża będzie
wykonywany ze świadomością, że dotykamy niepojętej
tajemnicy, niech będzie naszym odważnym wyznaniem wiary
w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jednego Boga w Trójcy Osób.
Tajemnica Trójcy Świętej przypomina nam, że Bóg pozostaje
zawsze dla człowieka nieprzeniknioną tajemnicą, a jedyną
drogą wejścia w tę tajemnicę jest droga modlitwy i kontemplacji.
ZMIANY PERSONALNE KSIĘŻY W NASZEJ PARAFII

W tym roku, z początkiem lipca, będzie zmiana personalna 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.
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 się 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
NIESIENIE DARÓW DO OŁTARZA W CZASIE MSZY ŚW.

Zachęcamy osoby obecne na Mszy św. ofiarowanej w ich
intencjach lub w intencji bliskich do niesienia darów do ołtarza.
Prosimy zgłosić się przed Mszą św. do księży lub kolektorów.

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 wszystkich parafian na
nabożeństwa czerwcowe, we wtorki i piątki
po Mszy św. o 19:00. Przypatrzmy się,
czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne,
nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte
Serce Zbawiciela? Prośmy jak najczęściej,
„Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca
nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy
naszej przyjaźni z Panem Bogiem!
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 tę niedzielę, 11 czerwca jest druga
składka na ten cel. Specjalne 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 św. 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.
MSZE ŚW. W CIĄGU TYGODNIA W OKRESIE LETNIM

Informujemy wszystkich parafian, że Msze św. w ciągu tygodnia
w miesiącach letnich (lipiec i sierpień) odprawiane będą
w naszej parafii w poniedziałki, środy i piątki o godz. 19:00
oraz w soboty o godz 9:00 w języku polskim, a we wtorki
i czwartki o godz. 8:00 w języku angielskim.
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. . Diecezja Imphal, w której służy Fr. Augustine ma wiele
potrzeb, ponieważ nie ma tam elektryczności, szkół szpitali
linii telefonicznych ani dróg, które byłyby przejezdne o każdej
porze roku, etc... Ponadto praca misjonarzy jest tam utrudniona
ze względu na prześladowania. W latach 1990-2001, sześciu
misjonarzy straciło życie za głoszenie ewangelii. Wesprzyjmy
za tydzień naszą ofiarnością tę misję w Indiach !

