April 29, 2018; Fifth Sunday of Easter
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LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (9.26-31) 1 John (3.18-25) John (15.1-8)

Spreading the Gospel was a risky thing, and they were motivated and fed by their memories of Jesus’ powerful words.
The familiar Israelite image of the vine in today’s Gospel
would have been especially reassuring. Despite the
physical separation, their deep, ongoing connection to
Jesus remained firm. It’s the same message for us.
Stay close, trust in the source, and keep bearing fruit!
THANK YOU FROM ST.TERESA’S PARISH COMMUNITY

We had a tremendous response from our parishioners who
wanted to sponsor in part or in full the purchase of the new
Tabernacle for our church. We thank You all for Your faith
and commitment to our parish. The honor to sponsor the
purchase of the new Tabernacle falls onto Mercedes and
Lodovico Javier, who were first to contact our parish.
Mercedes and Lodovico are a lifelong parishioners of our
church and their faithful service to our parish is known to
other parishioners. Please accept on behalf of the whole
St. Teresa’s Parish community a most heartfelt “Thank You”.
Your generous gift will serve our church for the years to come
FIRST FRIDAY OF THE MONTH

This week we will have First Friday of the month. Confession
& Exposition of the Blessed Sacrament at 6:00pm.
FIRST COMMUNION AT ST.TERESA’S CHURCH

First Communion at St.Teresa’s Parish will be celebrated
in two groups: on Saturday May 5 at 4:30 pm (English)
and on Sunday, May 6 at 1:00 pm (Polish). Children will
gather at the parish hall 1/2 hour before Mass for the parents’
blessing and then will process to the church before the Mass
begins. After Mass the group picture will be taken in the
Sanctuary of our church.
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. To all those who serve most generously,
we extend our gratitude. It is our hope that the current
generation of students in our Catholic schools will serve with
the same spirit and generosity as their previous generations.
Info about celebrations/events : www.goodnewsforall.ca
HOLY ROSARY PAPAL INTENTION FOR MAY

That the lay faithful may fulfill their specific
mission, by responding with creativity to the
challenges that face the world today.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( April 30 – May 6)
MONDAY APRIL 30

7:00 pm O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja (ur.) - Siostra
† Leonard Gonera - Córka z rodziną

TUESDAY , MAY 1 St. Joseph the Worker

8:00 am † Włodzimierz Grzebieniak & Mirosław Miszczyszyn
7:00 pm † Czesława Borowska - Rodzina Winslow

WEDNESDAY, MAY 2 St. Athanasius

8:00am † Ron Morris - Danuta
7:00 pm † Jan Pałkowski - Lucyna

THURSDAY, MAY 3 Najświętszej Marii Panny Królowej Polski

8:00 am For God’s blessing for Piotr - Mother
7:00 pm † Stanisław Bosak - Córka z rodziną

FIRST FRIDAY, MAY 4 Pierwszy Piatek / Św.Floriana

8:00 am For God’s blessing for Jeffrey Stoute - Mother
7:00 pm W int. Rycerzy Kolumba i ich rodzin

SATURDAY, MAY 5

9:00 am W int. Róż Różańca św. w parafii św. Teresy
5:00 pm
Int. of First Communion children & their families
SUNDAY, MAY 6, SIXTH SUNDAY OF EASTER
8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Jadwiga i Józef Rzadkowski - Córka z rodziną
11:00 am † Alfons Borowski - Daughter & family
13:00 pm W intencji Dzieci Pierwszokomunijnych i ich rodzin
7:00pm † Monika Filewicz - Wnuczka z rodziną
THE POPE’S PASTORAL WORKS - MAY 5/6

A disastrous flood or earthquake strikes a nation at the other end of
the world. Immediately many countries rush in food, medicine,
blankets, money, and trained people. Prominent among such aid is
the financial help offered by the Holy Father to people in need. In
the name of Catholics eveyrwhere, he displays Christ’s love and
compassion for those who suffer. Each year at this time, Canadian
Catholics are asked to give generously to this papal collection,
which is passed on to the Holy Father for his use. This collection will
take place next weekend. Thank you for your generosity!
SHARELIFE 2018 CAMPAIGN - THANK YOU

Thank you to everyone who has contributed to our 2018
ShareLife Campaign. You have made a dark path to a
brighter future much easier for thousands of the most
vulnerable in our communities. The total collected for
ShareLife Campaign so far at our parish is: $ 15,000.00. Our goal
is $ 29,500.00. We are counting on your help and support to reach
our goal. Our third and last ShareLife collection is on May 27.
SUNDAY OFFERTORY April 21/22, 2018
Sunday Collection : $ 4,360.00
ShareLife : $ 5,832.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

29 Kwietnia 2018 ; Piąta Niedziela Wielkanocy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dz. Ap.(9.26-31) List św. Jana (3.18-25) Jan (15.1-8)

W dzisiejszej Liturgii Słowa Bóg wzywa nas do miłowania i
wypełniania Jego przykazania i czynienia wszystkiego, co się
Jemu podoba. Jeżeli będziemy trwali przy Bogu, to On nigdy
nas nie zostawi samych i będzie nas umacniał swoimi darami i
łaskami na drogach naszego życia. Całkowite zjednoczenie z
Chrystusem daje nam gwarancję na wieki, że Bóg nie zostawi
nas samych ponieważ nas kocha i troskliwie opiekuje się nami.
MIESIĄC MAJ DEDYKOWANY MATCE NAJŚWIĘTSZEJ

Maj jest miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki
Bożej. Centralną częścią „majówek” (nabożeństw
odprawianych wieczorami w kościołach, przy grotach i
kapliczkach ) jest Litania Loretańska. Nabożeństwo majowe w
naszym kościele będzie odprawiane od poniedziałku do piątku
po Mszy św. o 19:00. Zachęcamy parafian do uczestnictwa w
tych nabożeństwach i do indywidualnego odmawiania Litanii
Loretańskiej w gronie rodziny lub przyjaciół. Polecajmy Matce
Najświętszej wszystkie nasze sprawy. Ave Maria !

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 .
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim parafianom, którzy wyrazili chęć sponsorowania
zakupu nowego Tabernakulum do naszego kościoła składamy
serdeczne „Bóg zapłać”. Zaszczyt sponsorowania zakupu
przypadł wieloletnim parafianom naszego kościoła - Mercedes
i Lodovico Javier, którzy jako pierwsi odpowiedzieli na nasze
ogłoszenie. Za ten piękny dar, który będzie służył naszej parafii
przez długie lata, składamy Mercedes i Lodovico w imieniu całej
parafii płynące z głębi serc podziękowanie.
IV FORUM CHARYZMATYCZNE W PARAFII ŚW. EUGENIUSZA

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Spowiedź. sakramentalna
bedzie od godz. 18:00. Nabożeństwo i Msza św. o 19:00.

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

PIERWSZA SPOWIEDŹ DLA GRUPY POLSKIEJ

DZIEŃ PAMIĘCI O POLSKICH EMIGRANTACH - 3 MAJA

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.

Przypadająca 3 maja Uroczystość Królowej Polski obchodzona
jest w Kościele w naszej Ojczyźnie jako dzień szczególnej
pamięci o polskich emigrantach W tym dniu, powierzani są
Jasnogórskiej Pani rodacy, którzy powodowani różnymi
motywami żyją poza granicami Polski. Dlatego Biskupi
zachęcają wszystkich do modlitwy za emigrantów oraz
otoczenia szczególną modlitwą rodzin, „aby więzi miłości
małżeńskiej i rodzinnej nie uległy osłabieniu w konfrontacji
z trudami życia emigracyjnego. Niech pamięć modlitewna
o Polakach żyjących na całym świecie przyniesie im umocnienie
i pozwoli doswiadczyć wspólnoty wiary, nadziei i miłości” .

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA MAJA

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. W PARAFII ŚW. TERESY

Pierwsza Komunia w parafii Św. Teresy będzie celebrowana w
dwóch grupach: angielska w sobotę, 5 maja o 16:30 oraz
polska w niedzielę 6 maja o godz 13:00. Dzieci zgromadzą
się w sali parafialnej pół godziny przed Mszą św. i wejdą do
kościola w uroczystej procesji. Po Mszy św. - grupowe zdjęcie.
Dzieci Pierwszokomunijne wezmą udział w Białym Tygodniu
połączonym z nabożeństwem majowym o g. 19:00.
„SHARE LIFE” 2015 CAMPAIGN - PODZIĘKOWANIE

Fundusze zebrane w czasie dorocznej kampanii
ShareLife sponsorują ponad 40 organizacji
charytatywnych, które pomagają ludziom z
marginesu społecznego jak również przyczyniają się
do szerzenia Ewangelii na całym świecie. ShareLife
dziękuje wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary.
Zebrana w zeszłym tygodniu kwota $5,832.00 przybliżyła nas
do wyznaczonego nam przez Archidiecezję celu ($29,500.00).
Do tej pory zebraliśmy w sumie $15,000.00. Dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom za otwarcie serc dla potrzebujących.
Trzecia i ostatnia już składka na dzieła dobroczynne ShareLife
będzie 27 maja. .Koperty i broszury znajdują się z tyłu koscioła.
Za dotychczasowe ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać” !

PAPIESKIE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA - DRUGA SKŁADKA

W następną niedzielę, 6 Maja, zostanie zebrana doroczna
składka na Papieskie Dzieła Miłosierdzia, Złożonymi przez nas
ofiarami Papież Franciszek wspiera ubogich Trzeciego Świata,
tereny misyjne które nie mają finansowego zaplecza oraz ofiary
różnych katastrof. Koperty znajdują sie z tyłu kościoła.
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”). Info: www.goodnewsforall.ca
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC MAJ

Ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali
swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze
zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

