January 28, 2018; Fourth Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Deuteronomy(18.15-20) Cor.(7.32-35) Mark(1.21-28)

Today’s readings indicate that waiting for the “authoritative
word” is an ancient concern. We hear of God’s promise to
Moses to send a prophet who will speak in God’s name,
promise fulfilled in Jesus, who enters the synagogue and
speaks with authoritative voice. Paul knew that adhering
to Jesus is how to be free of anxiety about the things of the
world. Listening to that voice is our baptismal challenge.
WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY 2018

The ecumenical prayer service to end the Week of prayer
for Christian Unity with Cardinal Collins is this Sunday
January 28 at 3:00pm in Metropolitan United Church
WORLD DAY OF PRAYER FOR THE CONSECRATED LIFE

World Day for Consecrated Life will be celebrated in parishes
on January 27/28. Please pray for all those who have made
commitments in the consecrated life & thank them on their
special day. Mass presided by Bp. Wayne Kirkpatrick
this Sunday, January 28 at 3 p.m. at St. Paul’s Basilica
MARRIAGE SUNDAY - FEBRUARY 11

If you are celebrating a milestone wedding anniversary 25th,
40th, 50th and 60+ in 2018, we invite you to join us on
February 11 at 11:00 am Mass at St. Teresa’s to honour
your commitment and love for each other with a special
blessing. If you would like to be a part of this celebration,
please register with our Parish office. Marriage Sunday with
special Mass with Bishop Robert Kasun presiding, will take
place at The Blessed Trinity Parish on Sunday, February
11 at 3:00 p.m. Registration for milestone couples runs
through February 6. https://www.archtoronto.org/marriage
CANADA SUMMER JOBS GRANT– ACTION NEEDED

The federal government has introduced new requirements
for employers applying for the Canada Summer Jobs grant.
To be eligible for funding, employers must attest that both
the job and the organization’s core mandate respect certain
“values” as determined by federal government including the
government’s position on abortion, sexual orientation and
gender identity or expression. Organizations unable or
unwilling to make this attestation in whole or in part will be
deemed ineligible for the grant. This requirement is clearly
unjust. Many Catholic organizations throughout the

Archdiocese of Toronto & many other faiths involved in
charitable activity at soup kitchens, shelters, refugee
welcome centres or summer camps are impacted by this
decision. Please visit www.archtoronto.org/summerjobs

for more info & template letter to send to your MP & the
minister responsible for this portfolio
FIRST FRIDAY OF THE MONTH

On February 2 we will celebrate the First Friday of the month.
Adoration and opportunity for Confession at 6:00pm

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (Jan 29 - Feb 4)
MONDAY, JANUARY 29

Bł. Bronisław Markiewicz

7:00 pm † Maria i Henryk Czerniejewski, Jerzy Ciesiński -Henryka

TUESDAY, JANUARY 30

8:00 am For God’s blessing for Fidel Reyes (b-day) - Sister
7:00 pm † Ryszard Nowacki - Żona i dzieci

WEDNESDAY, JANUARY 31 St. John Bosco

8:00 am † Grzegorz Fabrykowski - Family
7:00 pm O Boże błog. i łaski Ducha św. dla Marka (ur.)

THURSDAY, FEBRUARY 1

8:00 am For God’s blessing for Oskar - Godmother
7:00 pm O Boże błog. dla Marii Waksmańskiej

FRIDAY, FEBRUARY 2, Presentation of the Lord / MB Gromnicznej

8:00 am For God’s blessing for Mary Jo Ali (b-day) - Anita
7:00 pm W intencji Rycerzy Kolumba i ich rodzin

SATURDAY, FEBRUARY 3

Św. Błażeja

9:00 am W int. Róż Różańca św. w parafii św. Teresy

5:00 pm For God’s blessing for Sabir Ali - Wife

SUNDAY, FEBRUARY 4, FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

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

Intention of Parishioners living & deceased
† Zbigniew Kisilewicz, Feliks i Stefan Szczypior
† Czesława Borowska - Winslow family
O Boże błog. i łaski Ducha św. dla Huberta - Rodz.
† Zuzanna, Karol i Edward Brzóska - Wnuczka z rodz

TAX RECEIPTS FOR YOUR 2017 DONATIONS

Tax receipts for Your doantions made to our parish in 2017 are
available for pick at the back of the church (in alphabetical order).
The Family of Faith campaign will issue 2017 tax receipts for
Family of Faith donations by the end of February 2018.
HOLY NAME OF MARY OPEN HOUSE

Holy Name of Mary College School, an independent Catholic
school in Mississauga, offers a university preparatory programme
for girls in grades 5-12. We invite you to visit us to find out
more about our school at our Open House on Saturday,
February 3 (10:00 am - 2:00 pm). Talk to current students, faculty
members, school administrators and parents and get a true sense
of student life at HNMCS. More information www.hnmcs.ca or call
Giselle Fernandes on 905-891-1890 ext. 103.
SACRAMENT OF CONFIRMATION AT ST TERESA’S

35 candidates will receive the Sacrament of Confirmation at
St. Teresa’s Church. This year the Sacrament will be celebrated in
our parish on Saturday, February 10, 2018 at 4:30pm
OFFERTORY: January 21, 2018
Sunday Collection : $ 4,102.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

28 Stycznia, 2018; Czwarta Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Pwt. (18.15-20) Koryntian (7.32-35) Marek (1.21-28)

Bóg chce dziś do nas mówić w Liturgii Słowa. Pragnie, abyśmy
otworzyli uszy i serca na Jego zbawcze Słowa, które są
wypowiadane z „mocą”, że nawet duchy nieczyste
są posłuszne. Bóg interweniuje dziś do każdego z nas,
zaznacza, że dobro, to droga, która prowadzi do szczęścia.
Człowiek pokorny i cichy potrafi zgiąć kolana przed Stwórcą
i przyjąć to, co On chce przekazać.
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan,
w dzisiejszą niedzielę 28 stycznia o godz.15:00 w
Metropolitan United Church (56 Queen St. East; Toronto),
odbędzie się modlitewne spotkanie ekumeniczne z udziałem
Kardynała Collins oraz przedstawicieli innych wyznań.
OFIAROWANIE PAŃSKIE - MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

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.
W Polsce tradycyjnie dzień Ofiarowania Pańskiego nazywa się
świętem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się
fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.
(Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami). W Polsce
święto Ofiarowania Pana Jezusa ma nadal charakter wybitnie
maryjny. Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię
niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania
od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice,
zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej
śmierci. Poświęcenie gromnic - podczas Mszy św. o godz 19:00
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 2 LUTEGO

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi
od godz. 18:00. Msza św. i nabożeństwo - o godz. 19:00
NIEDZIELA MAŁŻEŃSTW W ARCHIDIECEZJI TORONTO

„Niedziela małżeństw” będzie obchodzona we wszystkich
parafiach w Archidiecezji Toronto, 11 lutego. Specjalna Msza
św. organizowana przez Archidiecezję dla par małżeńskich
odbędzie się w Parafii The Blessed Trinity w niedzielę 11
lutego o godz 15:00 pod przewodnictwem Bp. Roberta Kasun.
Rejestracja do 6 lutego https://www.archtoronto.org/marriage
W parafii św. Teresy również pragniemy uhonorować pary
małżeńskie, które w 2018 będą obchodzić znaczącą rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego: 25, 40, 50, lub 60. Prosimy
jubilatów, którzy chcieliby otrzymać w tym dniu na Mszy św.
o godz 12:30 specjalne błogosławieństwo, o kontakt z biurem.
INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC LUTY

Intencja ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę
materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili,
by rządziła nimi korupcja.

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.
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA ROK 2017

Zaświadczenia podatkowe za ofiary złożone na kościół i inne
dzieła dobroczynne w 2017 roku są już do odebrania z tyłu
kościoła (w porządku alfabetycznym). Zaświadczenia za ofiary
złożone na kampanię „Family of Faith” Archidiecezja będzie
wysyłać na adres domowy pod koniec lutego. Są również
jeszcze do odebrania (z tyłu kościoła) zestawy kopert na 2018.
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.
REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE W MELROSE

Rekolekcje Ewangelizacyjne Ruchu Światło-Zycie odbędą się 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: $400od rodziny.
KONKURS Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Na prośbę Prezesa IPN, dr. Jarosława Szarka, skierowaną do
ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, zalączamy informację o
konkursie „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”,
organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji
obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Szczegóły
organizacyjne tej inicjatywy oraz związane z nim materiały
zostały umieszczone na stronie internetowej
www.niezwyciezeni1918-2018.pl. Konkurs „Niezwyciężeni
1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej” posiada charakter
edukacyjny. Jego celem jest zachęcenie młodych Polaków do
twór-czej refleksji nad istotą patriotyzmu poprzez
zainteresowanie najnowszą historią Polski i zachęcenie do
poszukiwań w swoich miejscowościach osób odznaczonych
Krzyżem bądź Medalem Niepodległości. Organizatorzy
konkursu pragną także przyczynić się do rozwoju artystycznego jego uczestników, których zadaniem będzie zebranie
informacji o życiu i działalności bohaterów, zasłużonych w
walce o niepodległość oraz ich zapre-zentowanie w jednej z
wskazanych form: plakatu edukacyjnego, filmu krótkometrażowego lub vlogu filmowego. Uczestnikami konkursu
mogą zostać także uczniowie szkół polonijnych.

