February 4, 2018; Fifth Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Job(7.1-7) Corinthians (9.16-23) Mark(1.29-39)

In first reading, Job speaks for all of us. It’s not surprising
that people came in droves to Jesus, who responded to
them by preaching, healing and driving out demons. We
know from our experience that there is not always a quick
fix for what burdens us. We are called to follow Jesus’ life
and words closely, confident that ultimately he will, indeed,
heal our broken hearts and bind up our wounds.
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
ST VINCENT DE PAUL - YARN COLLECTION

Do you have unused yarn? Please donate it and bring it to
St. Teresa Church on the weekend of Feb 17/18. It will be
turned into hand knitted hats & mittens by a parishioner for
the SVDP Toy and Mitten Drive at Christmas. Special boxes
for the yarn are at the entrance to the church.Thank You !
LENTEN LISTENING - A BUSY PERSON’S RETREAT

Faith Connections, Regis College and the Toronto Area
Vocation Directors Association invite young adults (18-39) to
experience the gift of spiritual accompaniment this Lent! The
retreat, which will take place at Regis College (100 Wellesley St. Toronto) on Wednesday, Feb. 14 6:30 - 8:30 pm,
will begin with a group gathering. In the next six weeks, you
will be invited to spend 15 minutes a day in prayer and meet
with a spiritual companion in your area three times for an
hour. Cost: $35. Register by February 5. Call Kataryna Ryba
at 416-467-2645 or e-mail faithconnections@csj-to.ca.
LIFT JESUS HIGHER RALLY - MARCH 3

Lift Jesus Higher Rally will take place on Saturday, March 3,
2018 at Metro Toronto Convention Centre (25 Front St)
9:00 am to 5:30 pm. The theme of this year's rally is "Fire
on the Earth" (Luke 12:49). Featuring: Inspired talks by
Ralph Martin, Sr. Ann Shields and keynote guest speaker
Patti Mansfield; an adult High Mass (with Sunday readings)
will be celebrated by His Eminence Cardinal
Thomas Collins; a youth mass (with Sunday readings) will
be celebrated Bishop Scott McCaig; a separate youth event
(13-18 years with great music, dynamic talks and
inspirational skits. Cost: $25 for adults, $15 for youth. Info &
registration : 416-251-4255 or 905 270– 2510

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (February 5 - 11)
MONDAY, FEBRUARY 5

Św. Agata, Męczennica

7:00 pm † Jan Martusiewicz - Córka z rodziną
† Katarzyna Szul - Córka z rodziną

TUESDAY, FEBRUARY 6 St Paul Miki & Companions, Martyrs

8:00 am † Maria & Józef Gładysz - Daughter & family
7:00 pm † Teresa i Jan Szczepanowski - Maria

WEDNESDAY, FEBRUARY 7

8:00 am For St. Teresa’s benefactors, living & deceased
7:00 pm † Jan Milaniak - Jan i Aniela Święty z rodziną

THURSDAY, FEBRUARY 8

8:00 am † Czesława Borowska - Marysia & Jurek Mieczkowski
7:00 pm Za zmarłych dobroczyńców - Rodzina Konik

FRIDAY, FEBRUARY 9

8:00 am Int. of thanksgiving for Jose Cruz (b-day)
7:00 pm † Anna Kucharczyk - Siostra

SATURDAY, FEBRUARY 10

Św. Scholastyka, Dziewica

9:00 am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Stefanii i Marka Nowak (20r.śl.) - Mama

4:30 pm Intention of Confirmation children & their families

SUNDAY, FEBRUARY 11,

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

SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Intention of Parishioners living & deceased
† Marianna Fabianiak (r.) - Córka
Intention of Lopita Rafol (b-day) - Sister
† Stanisław, Jan i Apolonia Konopka - Rodz.
O nawrócenie i dary Ducha Św. dla Klaudii - Mama

MICHAELITE FATHERS - EDUCATION & FORMATION

Once a year a second collection is taken for the Michaelite Fathers
who are supporting education and formation of the priests who are
coming to Canada to assist in their ministry in different fields.
This collection will be taken next weekend February 10/11.
Envelopes for this special collection are in your sets and also at the
back of the church. Thank you for your ongoing support.
TAX RECEIPTS FOR YOUR 2017 DONATIONS

Tax receipts for Your doantions made to our parish in 2017 are
available for pick up 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.
SACRAMENT OF CONFIRMATION AT ST TERESA’S

37 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 28, 2018
Sunday Collection : $ 4,015.00
Building Maintenance : $ 3,654.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

4 Lutego, 2018; Piąta Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks. Hioba (7.1-7) Koryntian (9.16-23) Marek (1.29-39)

Kościół w którym się gromadzimy jest miejscem pustynnym,
gdzie od codziennych trosk możemy odpocząć i wsłuchiwać
się w słowo Boże. Liturgia Słowa ukazuje nam dzisiaj Jezusa
jako Lekarza dusz i ciał. Zbawiciel, patrząc na ludzką biedę
duchową i cielesne cierpienie wychodzi naprzeciw temu
wszystkiemu, co ogranicza człowieka: leczy, uzdrawia, podnosi
na duchu poprzez Słowo, które ma moc nas zbawić.
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.
DZIEŁA MICHALICKIE - DRUGA SKŁADKA 11 LUTEGO

Każdego roku nasza parafia wspiera finansowo dzieła
michalickie a także pomaga w kształceniu młodych księży i
przygotowaniu ich do pracy duszpasterskiej w Kanadzie.
Zachęcamy parafian do wsparcia swoimi ofiarami dzieł
Michalickich. Składka w następną niedzielę 11 lutego. Koperty
na ten cel są w zestawach a także przy wejściu do kościoła.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA W PARAFII ŚW. TERESY

37 kandydatów przyjmie w tym roku Sakrament Bierzmowania w
naszej parafii w następną sobotę, 10 lutego o 4:30pm.
ST VINCENT DE PAUL - ZBIÓRKA WŁÓCZKI

W weekend 17/18 lutego będzie zbiórka wlóczki na cele Św.
Wincentego a Paulo. Prosimy o przyniesienie włóczki w ten
weekend i złożenie jej do pudełka przy wejściu do kościoła.
Zostanie ona przekazana osobie, która robi każdgo roku czapki
i rękawiczki dla dzieci na Boże Narodzenie. Wolontariusze ze
Stowarzyszenia św. Wincentego proszą również osoby, które
chciałyby dołączyc do ich grona o kontakt z biurem .
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.
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.
ŚWIĘTO ŚW. AGATY, MĘCZENNICY - 5 LUTEGO

Agata przyszła na świat w Katanii ok. 235r. w arystokratycznej
rodzinie. Po przyjęciu chrztu postanowiła żyć w dziewictwie.
Miała oznaczać się niezwykłą urodą, a namiestnik rzymski
Sycylii ubiegał się o jej rękę. Agata jednakże odrzuciła jego
propozycję i dlatego została najpierw oddana do domu rozpusty,
gdzie jednak z Bożą pomocą ustrzegła swojej niewinności.
Następnie poddano ją strasznym torturom, mianowicie
rozszarpano i obcięto jej piersi. To wszystko jednakże nie
odwiodło Agaty od wiary w Chrystusa, któremu poświęciła swoje
życie. Męczennicę rzucono na rozpalone węgle i w ten sposób
poniosła śmierć za wiarę w roku 251. Tradycyjnie w kościołach
(5 II) błogosławi się chleb i wodę ku czci św. Agaty. W modlitwie
poświęcenia przypomina się, że św. Agata jest u Boga
szczególną orędowniczką w niebezpieczeństwie pożarów.
Prosimy, aby Jezus Chrystus, Chleb Żywy, który zstąpił z nieba,
pobłogosławił chleb i wodę za wstawiennictwem naszej
Patronki. Błagamy też, aby chleb i woda za wstawiennictwem
św. Agaty chroniły nas i nasze domostwa, mieszkania od
niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności.
KONKURS Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

„Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”, to konkurs
organizowany przez IPN z okazji 100-lecia niepodległości
Polski. Szczegóły: www.niezwyciezeni1918-2018.pl. Konkurs
„Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej” posiada
charakter edukacyjny. Jego celem jest zachęcenie młodych
Polaków do twórczej 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 zaprezentowanie w formie
plakatu edukacyjnego, filmu krótko-metrażowego lub vlogu
filmowego. Uczestnikami konkursu mogą zostać także
uczniowie szkół polonijnych.
REKLAMY W PARAFIALNYM BIULETYNIE

Prosimy zwrócic uwagę na reklamową stronę naszego
biuletynu. Wszyscy reklamujący działalność swoich biznesów
pokrywają koszt druku naszego biuletynu. Dziękujemy im za to
i zachęcamy do korzystania z ich usług. Obecnie ponawiamy
reklamy a także w miarę możliwości przyjmujemy nowe.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z drukarnią
„Liturgical Publications” (905) 624-4422. Koszt reklamy
rozpoczyna się już od sumy $200 na cały rok.

