April 15, 2018; Third Sunday of Easter
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (3.13-19) 1 John (2.1-5) Luke (24.35-48)

Today we reflect on the early community’s conviction that
Jesus is risen and is the fulfillment of the law and the prophets. But we see that their faith, like ours, did not emerge
whole and complete overnight. Through a gradual unfolding, they came to understand who Jesus was and what he
was asking of them. Jesus spoke directly to their fears and
questions, with love and patience, promising them peace.
EASTER STUDY SERIES AT ST. LEO’S CHURCH

Fr. Francis Carpinelli from St. Leo’s Church will be be
presenting an Easter Study Series on the Eucharist with
question and answer periods. The Study Series will take
place on Saturday Mornings at 10:00am at St. Leo’s Church
Basement Meeting Room. Schedule: April 21 - „The
Eucharist: Biblical Roots in Revealing Human Love”; April 28
- „The Eucharist as Sacrifice/Meal”; May 5 - „The Eucharist
as Sacrament-Memorial” (Last Supper, Crucifixion, Easter,
Christ Second Coming). Admission is free; however, any donation to St. Leo’s from participants is welcome.
HOLY NAME OF MARY COLLEGE SCHOOL OPEN HOUSE

Holy Name of Mary College School is transforming the
educational journey for girls in a distinctly Christ-centered
learning environment designed exclusively for girls from
grades 5 to 12. We invite you to find out more by visiting us
at our Open House on Saturday, April 21st, 10 am – 2 pm.
more info http://www.holynameofmarycollegeschool.com or
call 905-891-1890 ext. 103. Brilliant Minds – Compassionate
Hearts – Inspiring Catholic Women Leaders
MAGNIFICAT BREAKFAST FOR WOMEN

Join us for our 41st Magnificat breakfast for women on
Saturday, April 28, 2018 9:30 am to 12:30 pm at Claireport
Place 65 Claireport Cr., Etobicoke. Treat your mother, sister,
colleague, friend or yourself to an inspirational morning that
includes a hot breakfast, songs of praise and worship led by
our spirit-filled music ministry, a personal testimony of the
transforming love of Christ in the life of an invited speaker.
Priests are available for women wishing to avail themselves
of the sacrament of Reconciliation. Guest Speaker: Neriza
Neville. For ticket registration at a cost of $30, contact Vicky
Rousselle: 416-788-4552. Tickets will not be sold at the door.
KNIGHTS OF COLUMBUS DINNER DANCE - APRIL 28

The Knights of Columbus Council 3401 are having their: 67th
Annual Dinner Dance, on April 28th (6:00p.m. to 1:00a.m.) at
St. Ambrose Parish Hall . Tickets $45.00 per person, Door
Prizes, 50/50 Draw, D.J., Cash Bar etc. For tickets contact:
Adrian deRooy 416-201-0518 or Larry Mullins 416-2554659. Please join us for this event and support Knights of
Columbus charities !

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( April 16 - 22 )
MONDAY APRIL 16

7:00 pm † Stanisław Cebula - Syn z żoną
† Wiesław Lipski - Rodzina

TUESDAY , APRIL 17

8:00 am For God’s blessing for Bernadette J. Makawa
7:00 pm † Jacek Suski (3r.) - Rodzina

WEDNESDAY, APRIL 18

8:00am For conversion in the family - Alicja
7:00 pm † Jan, Wiktor, Władysława Raducha - Córka z rodziną

THURSDAY, APRIL 19

8:00 am † Mieczysław Markowski - Daughter & family
7:00 pm † Władysław Szuflita - Kazik z rodziną

FRIDAY, APRIL 20

8:00 am For God’s blessing for Rosaline Cuenco
7:00 pm † Stanisława - Córka

SATURDAY, APRIL 21 Św. Anzelma

9:00 am † Janina Chmielewska - Kasia i Sława
5:00 pm † Brenda Reyes - Sister
SUNDAY, APRIL 22, FOURTH SUNDAY OF EASTER
8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Regina i Ludwik Zarzycki, Jan Bronowicki - Rodz.
11:00 am † Rozalia Łuczka - Family
12:30 pm O Boże błog. dla Moniki, Grzegorza i Asi - Mama
7:00pm † Józef i Aniela Bąk - Dzieci
FIRST COMMUNION - AT ST. TERESA’S

The First Communion for the English group will take place at
St. Teresa’s Parish on Saturday, May 5 at 4:30pm and for the
Polish group on Sunday, May 6 at 1:00pm.
SHARELIFE 2018 - 2nd COLLECTION - NEXT WEEKEND

The ShareLife campaign provides for the needs of over
40 social service agencies in our communities and
across the world as well as supporting the education of
our clergy. In response to operational challenges and
funding cuts, agencies continue to explore creative ways
of working together and reaching more clients. It is important that
we continue to support the ShareLife appeal, to provide for the
needs of the marginalized in our communities and around the world,
regardless of their religious beliefs or personal background.
St. Teresa’s parish goal is $29,500 To date we collected $9,160.
Next weekend, April 21/22 is our 2nd ShareLife collection. Please
open your hearts towards the needy & support us in achieving our
goal. Brochures & envelopes are at the back of the church.
SUNDAY OFFERTORY April 7/8 2018
Sunday Collection : $ 4,042.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

15 Kwietnia 2018 ; Trzecia Niedziela Wielkanocy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dz. Ap.(3.13-19) List św. Jana (2.1-5) Łukasz (24.35-48)

W dzisiejszej Ewangelii będziemy świadkami, jak Jezus
przekonuje Apostołów, że prawdziwie zmartwychwstał i żywy
stoi przed nimi. Naucza uczniów, że „musiał” umrzeć
i nakazuje aby w imię Jego śmierci i zmartwychwstania głosili
„nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”.
Apostoł Piotr (DzAp) wzywa Izraelitów, by wykorzystali śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa dla własnego zbawienia
PIERWSZA SPOWIEDŹ DLA GRUPY POLSKIEJ

W sobotę, 28 kwietnia o godz 13:00 dzieci przygotowujące się
do Pierwszej Komunii Św. (grupa polska), przystąpią
do Pierwszej Spowiedzi Świętej. Zachęcamy rodziców do
towarzyszenia dziecku w tak ważnym dla niego dniu.
PIERWSZA KOMUNIA W PARAFII ŚW TERESY

Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii celebrowana będzie
w dwóch grupach: grupa angielska 5 maja o godz 4:30pm,
grupa polska: niedziela 6 Maja godz 13:00. Dzieci
pierwszokomunijne wezmą udział w tzw. Białym Tygodniu.
Zachęcamy wszystkich parafian do wspierania dzieci modlitwą.
DOROCZNA KAMPANIA SHARE LIFE 2018

Kampania ShareLife wspomaga agencje
charytatywne, wspiera kształcenie osób
duchownych, pomagając ludziom w potrzebie na
całym świecie. Popierając tę kampanię, wychodzimy z pomocą osobom odrzuconym przez
społeczeństwo. Agencje sponsorowane przez
ShareLife służą wszystkim
potrzebującym, niezależnie od
ich przekonań religijnych czy pochodzenia, traktując ich
z godnością i szacunkiem na jakie zasługuje każdy człowiek.
Kwota wyznaczona do zebrania dla naszej parafii wynosi:
$29,500. Do tej pory złożono $9,160. Zachęcamy wszystkich
parafian do otwarcia serc i poparcia tej Kampanii. Druga
składka na ShareLife już w następną niedzielę 22 kwietnia.
Specjalne koperty z napisem „ShareLife” są dostępne przy
wejściu do kościoła. Bóg zapłać za Waszą ofiarność !
NIESIENIE DARÓW OFIARNYCH DO OŁTARZA W NIEDZIELĘ

Zachęcamy parafian, którzy zamówili niedzielną intencję
Mszy świętej, do przyniesienia darów ofiarnych w procesji.
Dary są przygotowane na stoliku z tyłu kościoła. Prosimy
podejść wcześniej i zaoferować swoją służbę..
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. Jest jeszcze miejsce
na nowe reklamy. Zainteresowane osoby proszone są
o kontakt z drukarnią „Liturgical Publications” (905) 624 - 4422.
Koszt reklamy rozpoczyna się już od sumy $200 na cały rok.

LIST„PLACUIT DEO” - O CHRZEŚCIJAŃSKIM ZBAWIENIU

List „Placuit Deo” (Spodobało się Bogu)
ogłoszony
w Watykanie 1 marca 2018 jest dokumentem Kongregacji
Nauki Wiary, na temat „aspektów chrześcijańskiego
zbawienia”. W liście tym zwraca uwagę na dwie groźne
tendencje, będące nowoczesną odmianą starożytnych herezji
pelagianizmu i gnostycyzmu, sprowadzające zbawienie do
pracy nad sobą lub odrywające je od otaczającej nas
rzeczywistości. List ten stawia sobie za zadanie pogłębienie
nauczania Kościoła o zbawieniu, dokonanym przez
Chrystusa, który jest „jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi
i całej ludzkości”. List zwraca uwagę na zakorzenioną w głębi
człowieka potrzebę zbawienia, czy też wybawienia od zła,
którego doświadcza w swym życiu, zwłaszcza w aspekcie
choroby, materialnego niedostatku czy zaburzonych relacji
z innymi. Odpowiedzią na tę potrzebę jest zbawcze działanie
samego Boga, które nie ogranicza się do spraw, które człowiek
mógłby osiągnąć własnymi siłami. Potrzeba ta jest bowiem
głębsza i sięga naszej zaburzonej relacji z samym Bogiem.
Zbawienie nie polega więc tylko na wybawieniu od rozmaitych
doczesnych utrapień i problemów, ale dotyka człowieka w
samej istocie jego jestestwa: w tym, kim jest i jaki jest sens jego
istnienia. Zbawienie nie ogranicza się do usunięcia zgniłych
owoców zła, ale prowadzi do usunięcia zła u samych jego
korzeni — do naprawy relacji człowieka z Bogiem, zaburzonej
przez grzech. Nie ma innej drogi zbawienia oprócz tej, którą
otworzył nam Jezus Chrystus przez swoje Wcielenie i ofiarę
z samego siebie, złożoną za nasze grzechy. To Jezus jest
„oświecicielem i objawicielem, odkupicielem i wyzwolicielem,
Tym, który ubóstwia i usprawiedliwia osobę człowieka.” Istotne
jest także zrozumienie i przyjęcie zbawczego pośrednictwa
Kościoła. „Zbawienie, dane nam przez Boga, nie jest osiągane
jedynie naszymi własnymi osobistymi wysiłkami, jak twierdzi
neo-pelagianizm. Odkrywa się je natomiast w relacjach
zrodzonych z wcielonego Syna Bożego, tworzących wspólnotę
Kościoła. Łaska dana nam przez Chrystusa jest nie tylko
wewnętrznym zbawieniem, jak twierdzi wizja neo-gnostycka, ale
wprowadza nas w konkretne relacje, w których On sam miał
udział, dlatego też Kościół jest społecznością widzialną.” List
zwraca uwagę na ekonomię sakramentów, które w konkretny
sposób wprowadzają nas w rzeczywistość zbawczą, łącząc
materialne znaki, zrozumiałe dla każdego człowieka,
z niedostrzegalną łaską prowadzącą człowieka ku coraz bliższej
relacji z Bogiem. Wobec tendencji neognostyckich list
podkreśla, że zbawienie dotyczy nie tylko sfery ducha, ale
całego człowieka. Nie jest więc wybawieniem od ciała,
przeniesieniem w jakąś domniemaną rzeczywistość
bezcielesną, ale uświęceniem ciała. Ta prawda ujawnia się
w sakramentach, a jednocześnie wzywa człowieka do
wyrażania swej relacji do drugich w konkretnych uczynkach
miłości, zarówno co do duszy, jak i ciała.

