June 18, 2017; The Most Holy Body & Blood of Christ (Corpus Christi )
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Deu(8.2-3,14-16)1 Cor (10.16-17) John (6.51-59)

Today’s first reading recalls the trials the Israelites faced in
the desert and how the Lord remained with them along the
way. The second reading teaches that the Church becomes
the body of Christ in the Eucharist. In today’s Gospel, Jesus
reveals that He is the Bread of Life which gives those who
eat it, life that will not end.
HAPPY FATHER’S DAY !

“Fathers have an awesome task: to show what love is made
of, so when their children look at them they'll see the heart of
God and grow to want to know God more, to walk in all His
ways to learn from their Father's wisdom and be taught how
to pray.” This weekend we are celebrating the Father’s Day,
therefore let us include in our prayers today all our Fathers ,
the living and deceased. „Lord Jesus, we praise you for
saving us. Teach us to love You and your Father by keeping
your commendments . Bless all our Fathers, and deepen their
love for their wives and families. By their work and example
and prayer, may they lead their children to follow you.”
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 weekend, June 17/18 Fr. Augustine
Mailadiyil from India is visiting our parish 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. Your generous support and prayers will be great help
for the evangelization work in the diocese of Imphal.
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. The
program: delicious food from the grill, homemade pastries,
games for families, activities for children. Please, take with
you: folding chairs, blankets, sport equipment and of course
the smile. Tickets for our raffle are available after Masses.
This picnic will be a great opportunity to say “goodbye” to
Fr. Matthew. He will undertake the role of an Associate
Pastor of St. Benedict & Our Lady of Mercy in Sarnia, ON.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( June 19 - 25)
MONDAY, JUNE 19

7:00 pm † Henryk Grzywacz - Syn z rodziną

TUESDAY, JUNE 20

8:00 am † Kevin Cruz - Virginia Rafol
7:00 pm † Eleonora, Lucjan, Agnieszka Owczarek - Rodzina

WEDNESDAY, JUNE 21 St. Aloysius

8:00 am Intention of Jeffrey Stoute - Mother
7:00 pm O błog. Boże i zdrowie dla Alojzego - Mama

THURSDAY, JUNE 22

8:00 am
7:00 pm

For successful surgery for Kazimiera Szeliga– Sister
† Maria Waksmańska - Córka

FRIDAY, JUNE 23, The Most Sacred Heart of Jesus

8:00 am
7:00 pm

Intention of Adam - Mother
† Artur Bednarz - Rodzina

SATURDAY, JUNE 24 Narodziny św. Jana Chrzciciela

9:00 am † Anna, Katarzyna, Marian i Jan - Siostra z rodz
5:00 pm † Patrick Carroll - Wife & family
SUNDAY, JUNE 25 TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

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

Int. of parishioners living & deceased
† Jan i Jan Kałyszewski - Rodzina
Int. of Ted & Sandra Stempak (1ann)- Parents
† Genowefa i Jan Marucha - Rodzina
† Józef i Stanisław Misiniec - Siostra
LECTORS NEEDED AT ST. TERESA’S !

The Lectors (Readers) at each Mass play an important role in the
Liturgy and it is an excellent way to deepen your Faith. We are
looking for volunteers to join our group. Training/Support will be
offered. Once trained, the commitment is approx. once a month.
We are looking for Volunteers who are Students starting at Gr 9
and older or Adults. More info: Joanne 416-270-6565.
SHARELIFE CAMPAIGN 2017 ENDS SOON

We thank all those who have already contributed to our 2017
ShareLife campaign! Through your gifts, ShareLife supports many
charitable agencies and diocesan programs . We have raised to
date $22,500.00. To reach our parish goal we still need $10,000.00
Please support this worthy cause - ”Together we can work
wonders!” Our campaign is ending at the end of July.
MARYGROVE CAMP COLLECTION - THANKS

Sincere thanks to all that contributed to the Marygrove Camp
collection last weekend. Your generosity will help to send poverty
stricken children from our Diocese to camp this coming summer.
We have collected $ 1, 627 for this cause !
SUNDAY OFFERTORY June 10/11, 2017
Sunday Collection : $ 4,195.00
Marygrove Camp : $ 1,627.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

18 czerwca 2017 ; Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Pwt.(8.2-3,14-16)Koryntian(10.16-17) Jan (6.51-59)

Bóg tak bardzo ukochał swój lud że chce być z nim
nieustannie. Chce być z nami i w nas. Zna naszą niestałość
i niemoc, dlatego sam daje pokarm wzmacniający nasze siły
duchowe: daje nam siebie pod postaciami chleba i wina.
Obok daru Eucharystii, Bóg daje nam swoje Słowo, które ma
kształtować nasz sposób myślenia i działania.
DZIEŃ OJCA - REFLEKSJA

Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca i z tej okazji składamy
wszystkim Ojcom życzenia wielu łask Bożych w wypełnianiu ich
powołania. Apostolski dokument św. Jana Pawła II pozwala
nam spojrzeć z religijnego punktu widzenia na zadania
i obowiązki ojca w rodzinie: „Wewnątrz komunii-wspólnoty
małżeńskiej i rodzinnej mężczyzna jest powołany, aby żył w
świadomości swego daru oraz roli męża i ojca. Miejsce
i zadanie ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną
i niezastąpioną. Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi
ojcostwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia
równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to
zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte
pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku
wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez pracę,
która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni
i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia
chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe
doświadczenie Chrystusa i Kościoła”.
MISSION CO-OP - WIZYTA MISJONARZA Z INDII

Archidiecezja torontońska każdego roku zaprasza misjonarzy
których wspieramy modlitewnie i finansowo. W tym roku
gościmy u nas w ten weekend 17/18 czerwca na wszystkich
Mszach świętych Księdza Augustine Mailadiyil - misjonarza
z Diecezji Imphal w Indiach. . 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. Ks. Mailadiyil przybliży
nam dzisiaj swoją pracę misyjną na tych terenach. Wesprzyjmy
naszą ofiarnością to piękne dzieło ewangelizacji !
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 aby podjąć nowe wyzwanie jako
wikary w anglojęzycznych parafiach St. Benedict i Our Lady of
Mercy w Sarni, ON. W programie pyszne jedzenie z grilla,
domowe wypieki, zabawy dla rodzin, atrakcje dla najmłodszych.
Weźmy ze sobą: składane krzesła, koce, piłki do gry, sprzęt
sportowy, no i oczywiście dobry humor. Wszelka pomoc,
szczególnie w organizowaniu loterii mile widziana. Bilety na
loterię są już do nabycia po Mszach świętych.

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 .
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
którą będziemy obchodzić 23 czerwca, wyraża
prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest
miłością”. Kult Serca Jezusa został oficjalnie
uznany pod wpływem objawień, XVII-wiecznej
mistyczki św. Małgorzaty Alacoque. Wymowa
uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki
serca, wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej
uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość,
której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa. Na dzień
uroczystości wyznaczono — zgodnie z żądaniem, które Jezus
przedstawił św. Małgorzacie — piątek po oktawie Bożego Ciała.
Pius IX w 1856 r. rozszerzył to święto na cały Kościół. On
również oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj
ludzki. Adoracji Najswietszego Serca Pana Jezusa poświecony
jest cały miesiąc czerwiec, zachęcamy więc do udziału w
nabożeństwach czerwcowych we wtorki i piątki o 19:00.
PODZIĘKOWANIE OD BRATA TADEUSZA

W zeszłą niedzielę kwestował u nas Brat Tadeusz na rzecz
dzieł charytatywnych Braci Albertynów z Krakowa. Zebrana
kwota wynosi $ 2,289 Dziękujemy wszystkim parafianom,
którzy swoimi ofiarami poparli ten szlachetny cel.
PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY NA OBÓZ MARYGROVE

W ubiegłym tygodniu zbierana była druga kolekta na
Marygrove Camp - zorganiowany wypoczynek dla dzieci
z ubogich rodzin w naszej Archidiecezji. Złożono na ten cel
$1627.00 . Wielkie Bóg zapłać za waszą ofiarność !
KAMPANIA SHARELIFE 2017 W PARAFII ŚW. TERESY

Dziękujemy wszystkim parafianom za poparcie tegorocznej
kampanii ShareLife. Pamiętajmy, że organizacje charytatywne
popierane przez ShareLife pomagają potrzebującym w
Kanadzie oraz poza jej granicami, wspierają seminaria oraz
przyczyniają się do szerzenia Ewangelii na całym świecie.
Nasza parafia zebrała w sumie $22,500.00. Ofiary na
ShareLife można jeszcze składać do końca miesiąca lipca.
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. Chętni, którzy by chcieli przyjąć młodzież do
domu na nocleg, proszeni są o bezposredni kontakt z Anią
Błaszczyk (416) 251 - 6834 lub biurem parafialnym.
WOLONTARIAT DLA MŁODZIEZY W DOMU KOPERNIKA

Dom Seniora Copernicus Lodge przy 66 Roncesvalles zaprasza
uczniów szkół średnich do wolontariatu w okresie wakacji
(możliwość zaliczenia 40 godzin). Aplikacje są przyjmowane do
30 czerwca). Kontakt: Aniela Ganczak 416-536-7122 ext. #269

