January 21, 2018; Third Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Jonah(3.1-10) Corinthians(7.29-31) Mark(1.14-20)

The focus of today’s readings is the very essence of our
faith: God’s kingdom is at hand, and the time for us to
repent and follow the Gospel is now. The opportunity to
respond to the invitation is always before us in a sort of
“eternal now.” The opportunity for something completely
new, if we will respond to it, is now. Our God is, indeed, a
relentless pursuer!
WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY 2018

Every year, between January 18 and January 25, 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). 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 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).

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (January 22 - 28)
MONDAY, JANUARY 22

7:00 pm W intencji dobroczyńców - Rodzina Konik
† Irena Niepomnik - Mama

TUESDAY, JANUARY 23

8:00 am For God’s blessing for Maria Adamowska
7:00 pm O uzdrowienie ducha i ciała dla Jerzego Konika

WEDNESDAY, JANUARY 24 St. Francis de Sales

8:00 am For all deceased parishioners
7:00 pm † Teresa Jarmuszczak - Koło Różańca

THURSDAY, JANUARY 25 The Conversion of St. Paul

8:00 am † John Baycroft
7:00 pm O Boże błog. dla Haliny Gackowski z rodziną

FRIDAY, JANUARY 26

Sts Timothy & Titus

8:00 am For God’s blessing for Margarita - Carmen
7:00 pm † Cecylia Lizak - Syn z rodziną

SATURDAY, JANUARY 27

9:00 am † Zofia Wesierska - Koło Różańca

5:00 pm † Lidia & Piotr Oracz, Wincenta & Edward Kanoza
SUNDAY, JANUARY 28 FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

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

Intention of Parishioners living & deceased
O Boże błog. i łaski Ducha św. dla Joanny (ur.)
† Giuliano Montagliani (8ann) - Wife & daughter
† Tadeusz Fik - Żona z dziećmi
† Aniela i Józef Duda, Witold Kusztykiewicz
oraz zmarli z rodziny Rafacz - Rodzina

WORLD DAY OF PRAYER FOR THE CONSECRATED LIFE

World Day for Consecrated Life will be celebrated in the
Church on Friday, February 2, 2018 and in parishes on
the weekend of January 27/28, 2018. Please pray for all
those who have made commitments in the consecrated life,
and be sure to thank them on their special day. May they
continue to be inspired by Jesus Christ and respond
generously to God’s gift of their vocation. All are welcome to
a special Mass presided by Bishop Wayne Kirkpatrick
on Sunday, January 28 at 3 p.m. at St. Paul’s Basilica ( 83
Power St., Toronto ) to celebrate with and pray for these men
and women religious who are such a vital and important part
of the life and ministry of the Church in our Archdiocese.
MARRIAGE SUNDAY - FEBRUARY 11

Marriage Sunday highlights the importance of the sacrament
of marriage. The Celebration of Marriage Mass will take
place at The Blessed Trinity Parish on Sunday, February
11, 2018 at 3:00 p.m. Bishop Robert Kasun, CSB
will preside over this special Mass where couples
celebrating their milestone 25th, 40th, 50th and 60+
wedding anniversary will be honoured. Registration for
milestone couples runs through February 6, 2018
https://www.archtoronto.org/marriage

SACRAMENT OF CONFIRMATION AT ST TERESA’S

35 candidates registered for the Sacrament of Confirmation
at St. Teresa’s Church. Preparation classes are taking place on
Mondays and Wednesdays at 8:00pm. The Sacrament of
Confirmation will be celebrated in our parish on Saturday,
February 10, 2018 at 4:30pm
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
TAX RECEIPTS FOR 2017 & OFFERTORY ENVELOPES FOR 2018

Tax receipts for Your doantions made to our parish in 2017 will be
available for pick up next wek. Please note, that we still have
offertory envelopes for 2018 for pick-up at the back of the church
(in numerical order). If you would like to start using the envelopes please contact our parish office.
OFFERTORY: January 14, 2018
Sunday Collection : $ 4,283.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

21 Stycznia, 2018; Trzecia Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Jonasz(3.1-10)L.do Koryntian(7.29-31) Marek(1.14-20)

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do uznania swojej grzeszności
i przemiany swojego życia, bo „czas jest krótki” i „bliskie
jest królestwo Boże”. Człowiekowi otwartemu na Boże
przebaczenie i miłość, „która trwa od wieków”, łatwiej
przyjąć powołanie życiowe, które Bóg w swojej nieskończonej
dobroci dla niego przygotował.
NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA - 25 STYCZNIA

25 stycznia Kościół wspomina przełomowe wydarzenie w życiu
Apostoła Narodów - św. Pawła. To, co wydarzyło się pod
Damaszkiem, zmieniło całe jego życie i sprawiło, że Paweł stał
się wielkim apostołem Chrystusa. Paradoksalnie celem podróży
Pawła do Damaszku było definitywne skończenie z sektą
chrześcijan. Dla swojej misji miał nawet oficjalne listy
polecające. Paweł opuścił Jerozolimę przez Bramę Północną, w
pobliżu której znajdował się grób św. Szczepana. Śmierć
Szczepana jeszcze bardziej podsycała Szawła do
prześladowania tych, którzy wyznawali, że Jezus jest Panem.
Kiedy zbliżał sie do Damaszku, zdarzył się cud: Szaweł nagle
upadł na ziemię i usłyszał głos Jezusa, który wezwał go po
imieniu i w jego języku. Szaweł w jednej chwili przeżył swoje
nawrócenie, rozpoznał Jezusa i postanowił nie tylko przerwać
prześladowanie chrześcijan, ale wkroczyć radykalnie na drogę
wyznawców Chrystusa.
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Każdego 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. Karaibscy chrześcijanie
wielu tradycji dostrzegają rękę Boga działającego
na rzecz zakończenia niewolnictwa. Jest to
jednoczące doświadczenie zbawczego działania
Boga, które przynosi wolność. 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).
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Tradycyjnie już, 2 lutego (Święto Ofiarowania Pańskiego)
w Kościele Katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Prosimy wszystkich wiernych aby w tym dniu
włączyli się we wspólne dziękczynienie za dar osób
konsekrowanych i wyrazili im wdzięczność za służbę Kościołowi.
Biskup Wayne Kirkpatrick zaprasza z tej okazji, w niedzielę,
28 stycznia, o godz 15:00 na Mszę św, którą będzie
celebrowal w St. Paul Basilica (83 Power St., 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.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA W PARAFII ŚW. TERESY

35 kandydatów zarejestrowało się w tym roku do Sakramentu
Bierzmowania. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy
o godz. 20:00. Sakrament Bierzmowania odbędzie się w naszej
parafii w sobotę, 10 lutego o 4:30pm.
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
lutego (6pm) do poniedziałku 19 lutego (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.
ZESTAWY KOPERT NA OFIARY NIEDZIELNE NA ROK 2018

Są jeszcze do odebrania (z tyłu kościoła) zestawy 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
do odebrania w następnym tygodniu.
REKLAMY W BIULETYNIE PARAFIALNYM

Od Nowego Roku kalendarzowego firma która drukuje biuletyn
parafialny „Liturgical Publications” będzie kontaktować się z
firmami, które się ogłaszają w naszym biuletynie. Dziękujemy
biznesom za sponsorowanie! Reklamy pokrywaja koszt
drukowania naszych biuletynów. Firmy zainteresowane
ogłoszeniem się prosimy o bezpośredni kontakt z wydawcą:
Liturgical Publications pod numerem (905) 624-4422.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH

Parafia św. Maksymiliana Kolbe (Mississauga) organizuje kurs
przygotowawczy dla dorosłych do Sakramentu Bierzmowania
(od 23 lutego do 16 marca). Sakrament zostanie udzielony
w sobotę, 31 marca, godz. 20:00 podczas Wigilii Paschalnej.
Spotkania będą sie odbywać w piątki: 23 II, 2, 9 i 16 III w Sali
Siostry Faustyny. Informacje: 905-848-2420.
KTÓŻ JAK BÓG - DWUMIESIĘCZNIK MICHALICKI - $4.00

Jest już do nabycia kolejny numer dwumiesięcznika „Któż jak
Bóg” publikowanego w Polsce przez Księży Michalitów. Jest
w nim wiele ciekawych artykułów o aniołach i życiu duchowym.
Opłaty prosimy wrzucić do drewnianej skarbony (z tyłu kościoła)

