June 25, 2017; Twelfth Sunday in Ordinary Time
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Jeremiah(20.10-13) Rom (5.12-15) Matthew (10.26-33)

Today’s Gospel thrusts us in the middle of Jesus’ discourse
about mission. The opening line is the most important:
“Fear no one.” One dimension of Jesus’ instructions is the
reversal of the “messianic secret” (Matthew 16:20). Instead
of warning his disciples to “tell no one,” Jesus now says
there is no such thing as restricted access to the good news.
WORD FROM FATHER MATTHEW SOBIERAJSKI

Saying goodbye is not easy, especially when you have to say
farewell to someone who had a deep influence in your life.
These three years in St Teresa with You, dear parishioners,
have left an imprint on my heart, that will last. I want to
express my gratitude for those wonderful moments and
apologize for any of my shortcomings. Please keep me in
your prayers as I will keep You all in mine. God bless!
PARISH PICNIC - TODAY AT CENTENNIAL PARK!

All our parishioners are invited to St. Teresa’s parish picnic
this Sunday, June 25 at 2:00pm in Centennial Park. Please
see the attached map for directions to Centennial Park and
our parish picnic reserved spot. The program includes:
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 still available after Masses.
This picnic will be a great opportunity to say “goodbye” to
Fr. Matthew. We hope to see You there !
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. For more info,
please call Joanne 416-270-6565.
THANKS TO ALTAR SERVERS & THEIR PARENTS

Thanks to all of our altar servers and their parents for their
commitment. Serving is both a privilege and help to the
parish, and we are grateful to all who chose to commit to that
service Quite often serving during Mass entails giving up
other pleasures: e.g. sleep, sports & “fun” activities. But you
have accepted the responsibility of serving during the Holy
Mass and it is such an important one. Your assistance
matters. It helps us all to worship God with attention and
devotion. This is a truly wonderful way to serve our parish
family. Thank you for responding to this call from Jesus !
WEEKDAY MASSES DURING THE SUMMER MONTHS

In the months of July and August, the weekday Masses
in English will be celebrated on Tuesdays and Thursdays
at 8:00 am. In Polish: Monday, Wednesday, Friday at
7:00 pm. Please note that our Parish Bulletin during the
summer months will be published only once a month.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( June 26 - July 2)
MONDAY, JUNE 26

*6:30 pm † Władysława i Władysław Misterka - Córka z rodz.

St. Teresa School Graduation Mass
TUESDAY, JUNE 27

8:00 am † Zofia Urban - Family
7:00 pm † Antoni, Rozalia i Walenty Florkowski - Leszek

WEDNESDAY, JUNE 28 St. Irenaeus

8:00 am Intention of Hiram Stoute - Wife
7:00 pm † Józef Ciesielski - Syn z rodziną

THURSDAY, JUNE 29 Sts Peter & Paul

8:00 am

Int. of Dalia (for health) - Parents

7:00 pm

W intencji Piotra i Pawła - Mama

*2:00 pm Int. of staff & students of St.Teresa School
FRIDAY, JUNE 30 The First Martyrs

8:00 am
7:00 pm

Intention of Zofia Wesierska
† Karolina i Jan Krzączkowski - Córka z rodziną

SATURDAY, JULY 1

9:00 am W int. Róż Różańca św. W Parafii św. Teresy
5:00 pm Int. of Jeffrey Stoute - Mother
SUNDAY, JULY 2, THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
8:00 am Int. of parishioners living & deceased
9:30 am † Katarzyna i Władysław Lichaj - Córka z rodziną
11:00 am † Emerita Rafol - Daughter
12:30 pm O Boże błogosławieństwo dla Danuty i Karola (30 r śl)
7:00 pm † Bolesław i Roman Sudol - Rodzina
“THE ANGELS” – QUARTERLY MAGAZINE

The magazine is available for purchase at the back of church ($4.50)
MISSION CO-OP PROGRAM - THANK YOU

Last weekend, Fr. Augustine Mailadiyil from India was visiting our
parish and speaking about the Church’s mission in the Diocese of
Imphal. Thank You for Your generous support for the evangelization work in that remote region. We have collected $3,185! All
proceeds from this Mission appeal will be used for training 25
touring Catechists in the Imphal Diocese. God bless !
SHARELIFE CAMPAIGN 2017 ENDS SOON

We thank all those who have already contributed to 2017 ShareLife
campaign! Through your gifts, ShareLife supports many charitable
agencies and diocesan programs. We have raised to date
$22,500.00. To reach parish goal we still need $10,000.00 Please
support this worthy cause. Campaign ends at the end of July.
2ND COLLECTION - BUILDING MAINTENANCE

Today, like on every last Sunday of each month we will have a
second collection for the maintenance of our church.
SUNDAY OFFERTORY June 17/18, 2017
Sunday Collection : $ 3,817.00
Mission CO-OP : $ 3,185.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

25 czerwca 2017 ; Dwunasta Niedziela Zwykła
LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Jer (20.10-13)Rzymian(5.12-15) Mateusz(10.26-33)

Jeremiasz, który głosił prawdę i był wiemy Bogu, naraził się na
prześladowanie ze strony swych rodaków. Jednak wytrwał w
wiernej służbie dla prawdy, bo Jego pomocą był Bóg. Do
wytrwania w prześladowaniach i cierpieniach wzywa nas
Chrystus w Ewangelii i zapewnia wszystkich, że mają stałą
opiekę i pomoc Bożą, bo ostatecznie zwycięży prawda i ci,
którzy jej wiernie służą. Najważniejszym wrogiem człowieka
jest grzech, ale on został zwyciężony przez Chrystusa —
Nowego Adama — poucza św. Paweł w Liście do Rzymian.
SŁOWO POŻEGNANIA OD KS. MATEUSZA SOBIERAJSKIEGO

Czas pożegnań jest trudny. Zwłaszcza kiedy trzeba się żegnać
z kimś bliskim, z kimś, kto pozostawił w sercu piękny ślad.
Współpraca Wami, drodzy parafianie, przez te trzy lata,
pozostawiła niezatarty ślad w moim sercu. Chciałbym
podziękować za wspaniałe chwile i przeprosić za
niedociągnięcia z mojej strony. Proszę pamiętajcie o mnie w
modlitwie. Ja również będę trzymał Was głęboko w moim sercu.
PIKNIK PARAFIALNY - DZISIAJ W CENTENNIAL PARK !

Zapraszamy wszystkich parafian na doroczny piknik w
dzisiejszą niedzielę 25 czerwca w Centennial Park od
godziny 14:00. Wkładki do biuletynu zawieraja mapę doajzu
z dokładnym opisem gdzie nasz piknik będzie miał miejsce.
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. Będzie to wspaniała okazja dla
nas wszystkich do pożegnania się z Ks. Mateuszem .
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

W nadchodzącym tygodniu, w czwartek 29 czerwca będziemy
obchodzić Święto Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Szymon,
zwany Piotrem, prosty rybak z Betsaidy został przez samego
Jezusa wezwany, aby być „rybakiem ludzi”. Dotarł ze
świadectwem Ewangelii do Rzymu. Tam też poniósł śmierć za
czasów Nerona. Natomiast Szaweł z Tarsu, zwany później
Pawłem, był poczatkowo faryzeuszem, brał udział w
prześladowaniach chrześcijan, ale po nawróceniu pod
Damaszkiem zaczął głosić Ewangelię, zakładał liczne
wspólnoty. Został stracony w Rzymie za czasów Nerona, około
65 roku. Wpatrując się w życiorysy Piotra i Pawła zauważamy,
w jak przedziwny sposób Pan Bóg potrafi przemieniać ludzkie
serca. Dzięki spotkaniu z miłosierdziem Bożym zalękniony Piotr
staje się odważny, a Paweł z prześladowcy zmienia się w
gorliwego Apostoła Narodów.
MSZE ŚWIĘTE i BIULETYN PARAFIALNY W OKRESIE LETNIM

Informujemy wszystkich parafian, że Msze święte 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. Biuletyn z
intencjami Mszy św. będzie publikowany w okresie letnim raz
na miesiąc (na początku lipca oraz na początku sierpnia).

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 .
NABOŻENSTWA CZERWCOWE

To już ostatni tydzień czerwca, w którym będziemy
mieli okazję do Adoracji Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe w naszej parafii
odprawiane są we wtorki i piątki o 19:00. „Jezu
uczyń serca nasze według Serca Twego”
GRUPA MINISTRANCKA W PARAFII ŚW. TERESY

Służba przy ołtarzu wymaga wielu wyrzeczeń, jednak
świadomość, że służymy samemu Bogu umacnia nas. Każdy
ministrant powinien być dumny z tego co robi. Może przecież
być bliżej Chrystusa i służyć Jemu. Jest to wielka radość, bo
przez służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko
sprawą kapłana, lecz całej parafii i nas wszystkich
zgromadzonych wokół Chrystusa. Ministrant przez służenie
zbliża się do samego Boga, codziennie starając się naśladować
Chrystusa poprzez modlitwę, pracowitość i sumienność.
Dziękujemy wszystkim ministrantom ( oraz ich rodzicom ) za
pomoc przy ołtarzu Pańskim i życzymy udanych wakacji.
MISSION CO-OP - PODZIĘKOWANIE

W zeszlym tygodniu gościlismy u nas Księdza Augustine
Mailadiyil - misjonarza z Indii. Dziękujemy wszystkim, którzy
swoją ofiarnością poparli to piękne dzieło ewangelizacji.
Zebraliśmy na te misje w Indiach sumę : $3,185. Bóg zapłać!
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.
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
W TYM TYGODNIU - DRUGA SKŁADKA

Dzisiaj drugą składkę, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca,
przeznaczamy na potrzeby naszej parafii.
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC LIPIEC

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy
oddalili się od wiary, mogli, również za sprawą
naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa,
odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana
i piękno życia chrześcijańskiego.

