April 22, 2018; Fourth Sunday of Easter / The Good Shepherd Sunday
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (4.7-12) 1 John (3.1-2) John (10.11-18)

The early Christians had to defend themselves and their
convictions about Jesus to skeptics, challengers and those
with no knowledge of him. Who was Jesus to his followers?
How did they describe what he meant to them? Many titles
were conferred by the early community. Today we ponder
two of them: Jesus, the stone the builders rejected, who
became the cornerstone; and Jesus, the Good Shepherd.
GOOD SHEPHERD SUNDAY

On the 4th Sunday of Easter, we are invited to
reflect on the meaning of God’s call & pray for
vocations. Christ, the Good Shepherd,
continues to lead His people through His
bishops, priests, and deacons, and calls
many to follow Him in this way. In today’s
Gospel, Jesus says that He is the Good Shepherd. He walks
ahead of His flock, and the flock follows Him because they
recognize His voice. Let us pray for vocations to the
priesthood and religious life especially from our parish family.
ORDINATION TO THE PRIESTHOOD & PRAYER VIGIL

On Friday, May 11 from 6 p.m until Midnight, the Office of
Vocations will be hosting an Ordination Prayer Vigil at
St. Michael’s Cathedral . The ordination to the Priesthood will
take place on Saturday May 12, 2018 at 10:00am at
St. Michael Cathedral. All are welcome to attend this joyous
event! Support new priests with your prayers !
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.
CATHOLIC EDUCATION WEEK - MAY 6 - 11, 2018

Catholic Education Week 2018 will run from May 6 - 11
Theme for this year’s celebration is “Renewing the
Promise”. Catholic Education Week 2018 combines the
themes of reconciliation, solidarity, love, justice and ecology.
The CEW biblical quote is “For the promise is for you, for
your children, and for all who are far away, everyone
whom the Lord our God calls to him.” [Acts 2:39].
The Catholic schools in our parish will engage in a series of
events to celebrate the ongoing gift of publicly-funded
Catholic education. Catholic Education Week also provides
an opportunity to find inspiration in those who serve faithfully
to shepherd our young people. Parishes, schools and
families: we speak of a trio working together, each playing a
critical role as we entrust our young people to serve with
faithfulness, humility, compassion, justice and joy. To all
those who serve most generously, we extend our gratitude. It
is our hope that the current generation of students in our
publicly funded Catholic schools will serve with the same
spirit and generosity as their previous generations. Info about
celebrations/events : www.goodnewsforall.ca

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( April 23 - 29 )
MONDAY APRIL 23 Św. Wojciecha

7:00 pm † Alicja Bąk - Córka z rodziną
† Sławomir i Zbigniew Żołędziewski - Ciocia

TUESDAY , APRIL 24 St. Fidelis

8:00 am † Jovencio Javier - Brother & family
7:00 pm † Helena i Józef Grobelny - Córka

WEDNESDAY, APRIL 25 St. Mark, the Evangelist

8:00am † Janina Smagiel - Son & family
7:00 pm † Wiesław Lipski - Czesława Borowska

THURSDAY, APRIL 26

8:00 am † Manuel de Couto - James Connoly & family
7:00 pm † Dorota Nowakowska - Siostra z rodziną

FRIDAY, APRIL 27

8:00 am For God’s blessing in the family - Danuta
7:00 pm † Bronisław Lizak - Syn z rodziną

SATURDAY, APRIL 28

9:00 am O Boże błogosławieństwo dla Darka (50ur) - Rodzice
5:00 pm † Ewa Pomykała - Friend Maria & family
SUNDAY, APRIL 29, FIFTH SUNDAY OF EASTER
8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Milan i Alojzy Wiśniowski - Rodz.ina Pojedyniec
11:00 am † Intention of thanksgiving for Lodi Javier
12:30 pm O Boże błog. dla Marka i Haliny Sikora (40r.śl) - Mama
7:00pm O Boże błog. dla Stanisławy i Józefa Bzdel (50r.śl)
ST VINCENT DE PAUL UPDATE

In the months of January-March of this year SVDP has made 27
visits to families in need, helping 37 adults and 30 children.
We have distributed $1780 worth of food vouchers and $300 worth
of clothing vouchers. We also ordered some basic furniture for
2 families. We thank all parishioners for your continuing support.
SHARELIFE 2018 - 2nd COLLECTION - THIS 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.
This 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 14/15, 2018
Sunday Collection : $ 2,785.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

22 Kwietnia 2018 ; Czwarta Niedziela Wielkanocy / Niedziela Dobrego Pasterza
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dz. Ap.(4.7-12) List św. Jana (3.1-2) Jan (10.11-18)

Chrystus pragnie nas gromadzić w swojej owczarni, czyli w
Kościele. On za każdego człowieka oddał swoje życie, abyśmy
wolni od grzechu mogli brać udział w „uczcie życia wiecznego”.
Przykładem otrzymania wybawienia ze swoich grzechów jest
chromy z 1 czytania, który „ w imię Jezusa Chrystusa” został
oczyszczony. Każdy człowiek został przez Jezusa Chrystusa
uwolniony z niewoli grzechu i stał się „dzieckiem Bożym”.
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Dziś - Czwarta Niedziela Wielkanocy, nazywana
Niedzielą Dobrego Pasterza, ze względu na
proklamowaną w tę niedzielę perykopę
ewangeliczną o Chrystusie Dobrym Pasterzu.
Powołani do służby kapłańskiej, są sługami
Chrystusa pośród ludzi a ich zadanie to prowadzić ludzi do Niego. Chcą pomagać ludziom w odkrywaniu
Boga, w otwieraniu sie przed Nim i miłowaniu Go ponad
wszystko. Chcą budować i podtrzymywać pomost między nimi
a Bogiem i uczyć ich glęboko rozumieć sens Jego pragnień
wobec człowieka i świata. Ich zadaniem jest dać swoim braciom to, co gwarantuje życie wieczne: Sakramenty i Ewangelię.
Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy Tydzień Modlitw
o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego są istotne nie tylko dla świętości życia
powołanego do służby Bożej człowieka, ale dla świętości życia
całego ludu Bożego. Powołanie do kapłaństwa jest przede
wszystkim darem Bożej miłości, jest owocem Bożej łaski. Jest
to dar Boga dla całej społeczności ludu Bożego. Powołanie jest
wielką tajemnicą Boga, który wzywa tego, kogo On chce.
Dlatego często sami powołani nie potrafią sobie odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego to właśnie oni zostali obdarzeni tym
szczególnym, tajemniczym darem. Módlmy się w tym
szczególnym czasie o powołania kapłańskie i zakonne.
W naszych modlitwach nie zapominajmy także o tych, którzy
“pasterzują” w naszym kościele. Prośmy dla nich o potrzebne
Boże łaski i Dary Ducha Świętego w tej niełatwej posłudze.
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. Druga składka na ShareLife już
dzisiaj. Specjalne koperty z napisem „ShareLife” są dostępne
przy wejściu do kościoła. Bóg zapłać za Waszą ofiarność !

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 .
PIERWSZA SPOWIEDŹ DLA GRUPY POLSKIEJ

W sobotę, 5 maja o godz 10:30 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 o godz 13:00. Dzieci
pierwszokomunijne wezmą udział w tzw. Białym Tygodniu.
Zachęcamy wszystkich parafian do wspierania dzieci modlitwą.
IV FORUM CHARYZMATYCZNE W PARAFII ŚW. EUGENIUSZA

Wspólnota „Magnifikat” zaprasza wszystkich do wspólnego
uwielbienia i spotkania z Jezusem podczas 3-dniowego
IV już Forum Charyzmatycznego w parafii św. Eugeniusza de
Mazenod w Brampton, 1206 Steeles Ave. Forum pod hasłem
„Potęga miłosierdzia” odbędzie się od 11 do 13 maja 2018.
Forum poprowadzi O. Adam Szustak OP. Program forum:
rozpoczęcie: 11 maja, piątek o godz.19:00; 12 maja, sobota: od
10:00-cały dzień, 13 maja, niedziela od 14:30 do 21:00
Informacje zamieszczone są na stronie: magnifikat.org
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.
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..
TYDZIEŃ EDUKACJI KATOLICKIEJ W ONTARIO 2018

Od 6 do 11 maja będziemy obchodzić w Ontario Tydzień
Edukacji Katolickiej pod hasłem: „Renewing the
Promise” („Odnawiając obietnicę”). Ponad 160 lat w naszej
prowincji Ontario szkolnictwo katolickie wspierane jest
finansowo poprzez państwowe dotacje. W szkołach katolickich
wiara jest integralna częścią edukacji oraz wychowania dzieci
i młodzieży. Wspierajmy modlitwą szkolnictwo katolickie
w Ontario aby tego cennego daru wiary w edukacji nie zagubić.
Ważną rzeczą jest by zawsze była współpraca pomiędzy
szkołą, domem i kościołem. Więcej informacji na temat tygodnia
szkolnictwa katolickiego w Ontario: www.goodnewsforall.ca

