January 14, 2018; Second Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
1 Samuel(3.3-19) Corinthians(6.13-20) John(1.35-42)

The calling to be for others, needs to be answered again
and again as we move through life. And that requires deep
looking and listening so we can see and hear what God
wants of us. Today’s readings are about that kind of
attention that engenders a total response — body, soul
and spirit. God always has something to say to us and to
show us if we are truly open.
WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY 2018

Every year, between January 18 (Confession of St,. Peter)
and January 25 (Conversion of St. Paul), Christians around
the world are invited to celebrate a week of prayer for the
unity of all Christians, to reflect on scripture
together, to participate in jointly organized
ecumenical services and to share fellowship. The theme for the 2018 Week of
Prayer for Christian Unity comes to us from
the Caribbean region: “Your right hand, O LORD, glorious
in power” (Exodus 15:6).The contemporary Caribbean is
deeply marked by the dehumanizing project of colonial exploitation. In their aggressive pursuit of mercantile gains, the
colonisers codified brutal systems which traded human beings and their forced labour. Today, Caribbean Christians of
many different traditions see the hand of God active in the
ending of enslavement. It is a uniting experience of God’s
saving action which brings freedom. The Caribbean ecumenical team chose the song of Moses and Miriam (Ex 15:1
-21) — a song of triumph over oppression — as the motif of
this year's Week of Prayer for Christian Unity.The
ecumenical prayer service with Cardinal Collins will take
place on Sunday January 28 at 3:00pm in Metropolitan
United Church (56 Queen St. East; Toronto).
SACRAMENT OF CONFIRMATION AT ST TERESA’S

We have started preparation classes for the Sacrament of
Confirmation ( Mondays and Wednesdays at 8:00pm ).
The Sacrament of Confirmation will be celebrated in our
parish on Saturday, February 10, 2018 at 4:30pm
KINDERGARTEN REGISTRATION FOR SEPTEMBER 2018

Toronto Catholic District School Board has already started
registration of children for Junior and Senior Kindergarten
Most schools are hosting extended hours for registration one
evening during January. Info : (416) 222-8282 ext. 5314
CHURCH BULLETIN ADVERTISING

Liturgical Publications will be setting up the advertisements
for our church bulletin. Advertising will begin in March 2018
& will cover the printing. Please support the bulletin &
advertise your product or service. Call Liturgical Publications
directly at (905) 624-4422

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (January 15 - 21)
MONDAY, JANUARY 15

7:00 pm O zdrowie dla Jurka i Krystyny - Rodzina
† Bronisława Dłubak - Barbara

TUESDAY, JANUARY 16

8:00 am Intention of Noah Wilson (b-day) - Aunt
7:00 pm † Anna i Michał Milaniak, Irena Misterka - Syn z rodz.

WEDNESDAY, JANUARY 17

St. Anthony, Abbot

8:00 am Intention of Romeo Rupisan (b-day) - Sister
7:00 pm † Jurek, Adam & Alicja Szewczyk - Rodzina

THURSDAY, JANUARY 18

8:00 am † Ken Muto - Family
7:00 pm † Józef Szuflita - Syn z rodziną

FRIDAY, JANUARY 19

8:00 am Intention of Hiram Stoute - Wife
7:00 pm O zdrowie i Boże błog. dla Mirosława (ur.) - Mama

SATURDAY, JANUARY 20

9:00 am † Zofia Wesierska - Helena Małek

5:00 pm † Emilia - Children & grandchildren
SUNDAY, JANUARY 21 THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

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

Intention of Parishioners living & deceased
† Paweł i Genowefa Gołębiewski - Tadeusz
† Małgorzata Kokot - Friends
Dziękczynno - błagalna od rodz. Milaniak
† Genowefa i Sylwester Wapniewski oraz Józef
i Helena Olkowski - Wnuczka z rodziną

CATHOLIC FAMILY SERVICES TORONTO

Catholic Family Services of Toronto offers walk-In counselling
services every Tuesday 9 a.m- 7 p.m. Info: 416 921-1163 The
single-session consultation is aimed at helping individuals, couples,
or families address their concerns. No appointment required. 1155
Yonge St. Suite 100. CFS of Toronto is also offering a program for
those dealing with the stress of separation or divorce. The sessions
facilitated by a clinical social worker will be February 13 to April 3,
from 4:30 p.m. to 6:30 p.m. at 1155 Yonge St. ( $30 fee per
session ). Please contact Alpana Das at 416-921-1163 x2232
or email adas@cfstoronto.com for more information.
OFFERTORY ENVELOPES FOR 2018

We still have offertory envelopes for 2018 for pick-up at the back of
the church (in numerical order). PLEASE write your current
information on the INITIAL OFFERING envelope as it will help us
to update our system If you would like to start using the envelopes
contact our parish office. Tax receipts for Your doantions made to
our parish in 2017 will be available soon.
OFFERTORY: January 7, 2018
Sunday Collection : $ 5,800.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

14 Stycznia, 2018; Druga Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
1 Samuel (3.3-19) Koryntian (6.13-20) Jan (1.35-42)

Kto przyjmuje Chrystusa — Boże Słowo — okazuje się
człowiekiem mądrym, o nowym, pełnym światła spojrzeniu na
świat. Liturgia Słowa przypomina nam dziś, że każdy człowiek
jest powołany przez Pana, czyli wybrany do pełnienia woli
Bożej w codziennym życiu wyrażonej poprzez miłość Boga
i bliźniego. Aby pełnić wolę Bożą, trzeba w sowim życiu
znaleźć Mesjasza, zaufać Mu i pójść za Nim, tak ja to zrobił
Samuel w pierwszym czytaniu, czy uczniowie z Ewangelii.
WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją rozpoczęlismy w naszej parafii wizyty
duszpasterskie. Parafianie pragnący przyjąć księdza na kolędę
proszeni są o kontakt z biurem parafialnym (416) 259-2933.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA W PARAFII ŚW. TERESY

Trwają zajęcia przygotowawcze do Sakramentu Bierzmowania
( w poniedziałki i środy o g. 20:00 ). Sakrament Bierzmowania
odbędzie się w naszej parafii w sobotę, 10 lutego o 4:30pm.
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku
między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych
wyznań spotykają się na ekumenicznych
nabożeństwach, modlitwach i konferencjach.
„Prawica Twoja wsławiła się mocą” – pod
tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan 2018 przygotowany przez chrześcijan z
Karaibów. Współczesne Karaiby zostały głęboko dotknięte
nieludzkim wyzyskiem kolonialnym. W agresywnym dążeniu do
zysków z handlu kolonizatorzy uruchomili okrutną machinę,
umożliwiającą sprzedaż ludzi i ich przymusową pracę. Niestety,
w ciągu pięciuset lat kolonializmu i niewolnictwa chrześcijańska
aktywność misyjna w tym regionie, z nielicznymi wyjątkami była
ściśle związana z tym dehumanizującym systemem, a pod
wieloma względami racjonalizowała i wzmacniała go. Podczas
gdy ci, którzy zanieśli Biblię w ten rejon, używali świętych pism,
aby usprawiedliwić niewolnictwo, w rękach zniewolonych stała
się ona zapewnieniem, że Bóg jest po ich stronie i poprowadzi
ich ku wolności. Obecnie karaibscy chrześcijanie wielu tradycji
dostrzegają rękę Boga działającego na rzecz zakończenia
niewolnictwa. Jest to jednoczące doświadczenie zbawczego
działania Boga, które przynosi wolność. Z tego powodu pieśń
Mojżesza i Miriam (Wj 15,1-21) uznano za najbardziej
odpowiedni motyw na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
2018, ponieważ jest to pieśń triumfu nad uciskiem. Modlitewne
spotkanie ekumeniczne z udziałem Kardynała Collins oraz
przedstawicieli innych wyznań, odbędzie się w niedzielę
28 stycznia o godz.15:00 w Metropolitan United Church
(56 Queen St. East; Toronto).

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.
ZABAWA HARCERSKA - W SALI KOŚCIOŁA HOLY ANGELS

Szczepy „Podhale” i „Rzeka” zapraszają na zabawę pod
hasłem „Oskary” w sobotę 20 stycznia w sali parafialnej
kościoła Holy Angels (61 Jutland Ave) od godz 19:00 do 1:00.
Gra zespół „Polmix”. Loteria fantowa, kolacja z winem
i deserem, bar obficie zaopatrzony, zimny bufet. Bilety: dorośli
$50.00; młodzież $35.00. Rezerwacje: Beata 647-786-6131
SPOTKANIE MINISTRANTÓW

Spotkanie dla ministrantow parafii św. Teresy odbędzie się
we wtorek, 16 stycznia po Mszy świętej wieczornej.
ZESTAWY KOPERT NA OFIARY NIEDZIELNE NA ROK 2018

Dziękujemy parafianom za odebranie zestawów kopert na rok
bieżący – zachęcamy do ich używania. Osoby które chciałyby
zacząć używać koperty do składania swoich ofiar niedzielnych
prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Używanie kopert
pozwala na wydanie zaświadczenia podatkowego.
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA ROK 2017

Zaświadczenia podatkowe za ofiary złożone na kościół i inne
dzieła dobroczynne w 2017 roku będą przygotowane przez
biuro parafialne i wystawione do odebrania już wkrótce.
REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE W MELROSE

Serdecznie zapraszamy wszystkich , którzy pragną pogłębić
swoje życie duchowe na Rekolekcje Ewangelizacyjne Ruchu
Światło-Zycie. Odbędą się one w ‘Family Weekend’ od piątku
16.02 (6pm) do poniedziałku 19.02 (3pm) w ośrodku Księży
Michalitów w Melrose pod przewodnictwem Księdza Jacka
Mikulskiego SAC. Parą prowadzącą będzie Edyta i Rysiek
Witulscy. Zgłoszenia: 416-859-1583, lub poprzez e-mail:
rwitulski@rogers.com. Koszt: $400 od rodziny.
PROJEKCJA FILMU O MAKSYMILIANIE KOLBE

Dwie Korony” to film Michała Kondrata, który ukazuje nieznane
dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, od
jego dzieciństwa, aż do heroicznej śmierci. Jest to film
o człowieku, który miał ambicje zmieniać świat. Dzięki temu
filmowi możemy poznać niesamowite dzieła, ale także
niezwykłą duchowość i charyzmę Maksymiliana Kolbe, piękno
umysłu zakonnika i ogromne zaangażowanie w rozwój
klasztoru, który utworzył w Niepokalanowie i Japonii. Zdjęcia
dokumentalne do filmu zrealizowano w Polsce, Japonii i we
Włoszech. Premiera filmu w Kanadzie odbędzie się 16 lutego,
w piątek o godz. 19:30 w Centrum JP II. Bilety w cenie $15
będzie można nabyć w niedzielę 4 lutego w sali parafialnej.
Organizatorem pokazu jest Duszpasterska Rada Parafialna.

