May 6, 2018; Sixth Sunday of Easter
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (10.25-26) 1 John (4.7-10) John (15.9-17)

Jesus’ last words to his friends summarize his whole life:
“Love one another.” It really is all about love — love for the
God he calls “Father,” love that is freely given, love that is
willing to give all for others. The young church felt need to
share this with the gentiles. Jesus came to teach that God
shows no partiality. It is we who create barriers . And it is
we who are called to extend ourselves beyond our
self-created boundaries. This is the great command.
HAPPY BIRTHDAY FATHER DARIUSZ !

Father Dariusz, on Your birthday our parish community is
Wishing you a birthday filled with God’s blessings,
Thanking God for the gift of your faith-filled life,
Praying that the Holy Spirit will strengthen you
as you serve the Church.
Have a Blessed Birthday Father Dariusz!
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].
Info about celebrations/events : www.goodnewsforall.ca
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 .

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (May 7 - 13)
MONDAY MAY 7

7:00 pm † Louise Pankiw - Józefa
† Małgorzata Rabiańska - Córka z rodziną

TUESDAY , MAY 8

Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika

8:00 am Int. of Thanksgiving for Raymond Javier
7:00 pm † Stanisław Marcinkiewicz (5r.) -Córka z rodziną

WEDNESDAY, MAY 9

8:00am Int. of Caelib Ali (b-day) - Grandmother
7:00 pm O Boże błog. dla Stanisławy Marcinkiewicz
- Córka z rodziną

THURSDAY, MAY 10

8:00 am † Jovencio Javier - Guttierez family
7:00 pm † Stefania Kulikowska - Syn z rodziną

FRIDAY, MAY 11

8:00 am † Jovencio Javier - Brother & family
7:00 pm O Boże błog. dla Kasi i Sławy - Helena Małek

SATURDAY, MAY 12

9:00 am † Bronisław i Maria Skóra - Córka z rodziną
5:00 pm † Stanisław & Anna Krosnowski - Son & family
SUNDAY, MAY 13, Ascension of the Lord / Wniebowstapienie
8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Antonia, Jan i Wojciech Bortkiewicz - Jadwiga
11:00 am † Emerita Rio Rafol - Daughter & family
13:00 pm † Stanisław, Gabriela i Stanisław Pietrzykowski - Rodz.
7:00pm † Władysława i Władysław Misterka - Córka z rodz.

FIRST COMMUNION CHILDREN - ENGLISH GROUP
Congratulations to 19 children from St.Teresa Parish who
received First Communion on Saturday, May 5, 2018
Dante Barszczewski, Henry Cichy
Lauren Dudley Blackwin, Josh Ezeanya
Calvin Farewell, Victoria Gumienik
Gabriella Hance, Dawn Lomboy, Dianne Lomboy
Matthew Manicad, Jia Victoria Mar, Andrey Maristela

THE POPE’S PASTORAL WORKS - MAY 5/6

Charlotte Mitrovic, Luca Morresi, Michelle Munemo

This weekend we have a second colection for Pope’s
pastoral works. 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. Thank you for your generosity!

Sebastian Obina-O'Brien, Jestin Quiogue,
Kristine Rosario, Nathan Suarez

SUNDAY OFFERTORY April 28/29, 2018
Sunday Collection : $ 3,625.00
Building Maintenance : $ 3,237.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

6 Maja 2018 ; Szósta Niedziela Wielkanocy
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dz. Ap.(10.25-26) List św. Jana (4.7-10) Jan (15.9-17)

Liturgia słowa ukazuje nam dziś, że każdy z nas jest w oczach
Boga „umiłowanym”. Bóg na dowód swej miłości zsyła nam na
ziemię Jednorodzonego Syna jako Zbawiciela. Kto przyjmuje
Syna jako Zbawcę, okazuje Bogu, że Go kocha „zna” i „miłuje”.
Ten, kto trwa w łączności z Jezusem potrafi żyć miłością Bożą
i rozsiewa ją wokół siebie. „To jest moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.”
ŻYCZENIA URODZINOWE DLA KS. DARIUSZA

W dniu Jego urodzin, nasza wspólnota parafialna
Życzy naszemu Proboszczowi, Księdzu Dariuszowi,
obfitości łask Bożych i nieustającej opieki Matki Najświętszej .
Dużo wiary, która z każdym dniem będzie nabierała siły,
Dużo dobrych słów, które głoszone z ambony
trafią prosto w serca wiernych,
Samych dobrych myśli, dzięki którym nawet trudne sytuacje
będą wydawać się proste,
Samych dobrych, prawdziwych i szczerych ludzi, dzięki którym
będzie Ksiądz mógł nabierać życiowego doświadczenia,
Dużo sił, które sprawią, że będzie Ksiądz mógł dalej
wykonywać swoje powołanie,
Aby nigdy Ksiądz nie zwątpił w Zmartwychwstałego Pana
Oraz dalej potrafił dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem
z innymi członkami Kościoła.
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. W PARAFII ŚW. TERESY

W ten weekend 5/6 maja dzieci naszj parafii przystąpią do
Pierwszej Komunii Świętej. Jest to wielkie przeżycie dla dzieci,
ich rodzin a także całej parafii. Gratulujemy dzieciom i ich
rodzicom wypraszając wiele Bożego błogosławieństwa i opieki
Matki Najświętszej. Zapraszamy dzieci Pierwszokomunijne i ich
rodziny do uczestnictwa w Mszy św. i nabożeństwie majowym
podczas tzw. „Białego Tygodnia” o godz 19:00.
DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE - GRUPA POLSKA
Gratulujemy dzieciom naszej parafii, które przystąpiły do
Pierwszej Komunii w niedzielę, 6 maja, 2018
Kacper Bartczak, Victoria Dejanowska
Ryan Dubenski, Victoria Dworak,
Isabelle Frydryk, Jacob Frydryk
Stephan Jasionowski, Jacob Kasiulewicz
Emily Lapinski, Jakub Nowak, Aleksander Piechota
Oskar Popczyk, Oscar Pozniakowski, Kacper Stepnowski
Sofia Sroka, Daniel Stobinski, Maja Tupta

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 .
PAPIESKIE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA - DRUGA SKŁADKA

W dzisiejszą 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. Już teraz składamy serdeczne „Bóg
zapłać” za waszą ofiarność na ten cel.
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 !
PIKNIK PARAFIALNY - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

W nastepną niedzielę, 20 maja po Mszy św. o godz 12:30pm,
odbędzie się spotkanie grup/organizacji parafialnych. Celem
tego spotkania będzie omówienie i przygotowanie pikniku
parafialnego który odbędzie się 17 czerwca w Centenial Park.
Zachęcamy wszystkie grupy i organizacje, które dzialają przy
parafi św. Teresy oraz osoby chętne do pomocy, do licznego
udziału i pomocy w przygotowaniu tego przedsięwzięcia. Ka
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
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”). 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.
Więcej informacji na temat tygodnia szkolnictwa katolickiego
w Ontario: www.goodnewsforall.ca

