February 11, 2018; Sixth Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Leviticus(13.45-46) Cor. (10.31-11.1) Mark(1.40-45)

We continue the theme of healing in today’s readings, with
a focus on those who are victimized by illness — outcasts.
We may be shocked as we listen to the treatment of
lepers, but the fear of illness is alive and well today. Word
of those considered “unclean” travels faster than ever How
Jesus call us to respond in the face of these challenges?
ASH WEDNESDAY - FEBRUARY 14

Ash Wednesday is the first day of Lent, the
season of preparation for the resurrection of Jesus
Christ on Easter Sunday. The distribution of ashes
reminds us of our own mortality and calls us to
repentance.The Church emphasizes the
penitential nature of Ash Wednesday by calling us to fast
and abstain from meat. Catholics who are over the age of 18
and under the age of 60 are required to fast, which means
that they can eat only one complete meal and two smaller
ones during the day, with no food in between. Catholics who
are over the age of 14 are required to refrain from eating
any meat, or any food made with meat, on Ash
Wednesday.This fasting and abstinence is not simply a form
of penance, however; it is also a call for us to take stock of
our spiritual lives. As Lent begins, we should set specific
spiritual goals we would like to reach before Easter and
decide how we will pursue them.
FEBRUARY 14 - ASH WEDNESDAY MASSES

The Masses on Ash Wednesday with the distribution of the
ashes will be celebrated at 9:30am & 6:00pm in English
and 11:00am & 7:30pm in Polish.
MARRIAGE SUNDAY - FEBRUARY 11

On this Marriage Sunday we congratulate all the couples
celebrating a milestone anniversary in 2018. Thank You for
your incredible witness and fidelity. May our Lord strenghten
Your love and continue to bestow His blessings on You .
MICHAELITE FATHERS - EDUCATION & FORMATION

This weekend we have our annual collection to support
Michaelite Fathers (education and formation of the priests
who are coming to Canada to assist in their ministry in
different fields). Envelopes are in your sets and also at the
back of the church. Thank you for your ongoing support.
ST VINCENT DE PAUL - YARN COLLECTION

Do you have unused yarn? Please donate it and bring it to
St. Teresa Church next 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 !
If you are considering joining SVDP - call our parish office.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (February 12 - 18)
MONDAY, FEBRUARY 12

7:00 pm O zdrowie dla Stanisławy i Bronisława - Siostra
† Michał Szul - Córka z rodziną

TUESDAY, FEBRUARY 13

8:00 am Int. of Qumar & Omar Ali (b-day) - Mother
7:00 pm O Boże błog. dla Marii i Eugeniusza Sandrzyk

ASH WEDNESDAY, FEBRUARY 14, Środa Popielcowa
9:30 am Int. of The Holy Trinity School staff & students
11:00 am W int. uczestników pogrzebu Czesławy Borowskiej

6:00 pm † Kazimiera Rumian (2 ann.) - Son & family
7:30 pm † Zofia i Józef Chapko - Szwagierka z rodziną

THURSDAY, FEBRUARY 15

8:00 am † Krystyna Twaróg - Krzysztof & family
7:00 pm O Boże błog. dla Ks Dariusza i Ks. Jana - Helena
Małek

FRIDAY, FEBRUARY 16

8:00 am Int. of Jeffrey Stoute - Mother
7:00 pm † Małgorzata Kokot - Przyjaciele

Droga Krzyżowa
SATURDAY, FEBRUARY 17

9:00 am † Adela i Józef Kowalewski, Bronisław Romasz
oraz Paulina i Józef Kamczycki - Wnuki
4:30 pm For God’s blessing for Emilia & Paweł Gackowski (w.ann)
SUNDAY, FEBRUARY 18, FIRST SUNDAY OF LENT
8:00 am Intention of Parishioners living & deceased
9:30 am † Zmarli z Rodziny Faron - Rodzina
11:00 am † Iwona & Roman Jurewicz - Family
12:30 pm † Czesława i Antoni Obuchowski - Marta z dziećmi
6:30 pm Nabożeństwo Gorzkich Żali
7:00 pm † Lidia Więcek - Rodzina
SACRAMENT of CONFIRMATION - February 10 , 2018

Krayllan Addun, Kevin Aguila, Stephen Banez
Tyler Barry, Jayquan Benjamin, Adam Bujok
Jenna Chateau, Gabriel Czyrski, Jaozef Del Rosario
Sabrina Doughty, Sofia Falzon, Keira Farewell
Lorelai Garofalo, Lea Gutierrez, Isabelle Hance
Dylan Hrycanuk, Alexandra Jankowski
Adam Kawa, Pawel Lapinski, Ella Lombardi
Dulce Maya-Sandoval, Daniel Maya-Sandoval
Izabella Mulhall, Michał Nagiel, Mateusz Nowak
Karolina Pawlikowska, Nicole Prokop, Angela Saqui
Daniel Saqui, Keiron Sicat, Marcus Smith
Alexander Stasyna, Adam Stobiński, Filip Sypień
Cooper Takacs, Paskal Walczak, Alexander Wielomski
We congratulate all thirty seven candidates
and support them with our prayers
OFFERTORY: February 4, 2018
Sunday Collection : $ 4,070.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

11 Lutego, 2018; Szósta Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Kpł (13.45-46) Koryntian (10.31-11.1) Marek (1.40-45)

Grzech zatruwa ludzkie życie. Chociaż pozornie wydaje się
atrakcyjny, to w konsekwencji powoduje, że w człowieku rodzi
się poczucie bycia oszukanym i „nieczystym”. Liturgia Słowa
chce dzisiaj powiedzieć nam, że nie upadek, wyrzuty sumienia,
ciągłe pogrążanie się w złu, czy obwinianie innych – są drogą
do usprawiedliwienia, ale to łaska Bożego przebaczenia daje
możliwość przemiany ludzkiego życia i poczucia szczęścia.
ROZPOCZĘCIE WIELKIEGO POSTU - ŚRODA POPIELCOWA

W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa, która
rozpoczyna Okres Wielkiego Postu, czasu pokuty. Już
w starożytności na znak pokuty posypywano sobie
głowy popiołem. Obrzęd ten u chrześcijan stanowi
początek 40 - dniowego wielkopostnego okresu. Postarajmy się
jak najliczniej zgromadzić w tym dniu na Mszy świętej, aby
w ten sposób rozpocząć w swoim życiu duchowym wzmożoną
pracę nad sobą, zmierzającą do nawrócenia i zbliżenia się do
Boga Miłosiernego. W Środę Popielcową obowiązuje nas
wszystkich post ścisły: jakościowy i ilościowy. Prawem
o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są związane osoby,
które ukończyły 14 rok życia, prawem zaś o poście ilościowym
(jeden posiłek do syta i 2 niepełne) są związane wszystkie
osoby od 18 roku życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia.
Rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy
z racji młodszego wieku są nie związani jeszcze prawem postu i
wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.
14 LUTEGO - ŚRODA POPIELCOWA - ROZKŁAD MSZY ŚW

Msze święte w Środę Popielcową odprawiane będą:
w języku angielskim o godz. 9:30 oraz 18:00
w języku polskim o godz. 11:00 oraz 19:30.
Posypanie głów popiołem podczas każdej Mszy św.
DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE

W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele
będą odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy św. o godz 19:00 . W niedzielę
o godz 18:30 celebrujemy Gorzkie Żale. Wierni
uczestniczący w tych nabożeństwach mogą
uzyskać odpust zupełny który mogą ofiarować za kogoś ze
swoich zmarłych. Korzystajmy z tego skarbca łaski by coraz
bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.
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 w tę niedzielę. Koperty są przy wejściu do kościoła.

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.
ST VINCENT DE PAUL - ZBIÓRKA WŁÓCZKI

W następny 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
osoby, które chciałyby do nich dołączyć o kontakt z biurem .
SHARE LIFE- DOROCZNA KAMPANIA

Od 1976 roku wierni Archidiecezji Toronto w czasie Wielkiego
Postu bardzo ofiarnie wspierają dzieła fundacji Share Life, która
pomaga różnym organizacjom w Kanadzie i poza jej granicami.
Niech okres Wielkiego Postu uczuli nas na dzieła charytatywne
- wesprzyjmy swoją ofiarnością kampanię Share Life 2018.
Składki na ten cel będą: 18 marca, 22 kwietnia i 27 maja
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA ROK 2017

Są jeszcze do odebrania zaświadczenia podatkowe za ofiary
złożone na kościół i inne dzieła dobroczynne w 2017 roku (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.
Jeżeli ktoś chciałby składać swoje ofiary w kopertach a nie
posiada zestawu - prosimy o kontakt z biurem parafialnym
i przydzielimy zestaw kopert na cały rok. (416) 259-2933
NIEDZIELA MAŁŻEŃSTW

W tę Niedzielę Małżeństw dziękujemy wszystkim parom
małżeńskim za Wasze świadectwo i wierność małżeńską.
Niech Chrystus obecny w Waszym życiu umacnia Waszą miłość
a Duch Święty nie szczędzi swoich darów!
CENTRUM JP II - „FAMILY DAY” - CZAS NA RODZINĘ

Centrum Jana Pawła II w Mississauga, zaprasza rodziców wraz
z dziećmi i wszystkich zainteresowanych do wspólnego
spędzenia czasu, w niedzielę, 18 lutego, od godziny 11:0017:00. W programie wiele atrakcji dla każdej grupy wiekowej.
Wstęp wolny. Więcej informacji pod numerem: 905 306- 9900
REKLAMY W PARAFIALNYM BIULETYNIE

Prosimy zwrócić 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.

