May 13, 2018; The Ascension of the Lord
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (1.1-11) Ephesians (1.17-23) Mark (16.15-20)

The Ascension of Jesus into heaven is the event of His
going back home to heaven. We would appreciate it more if
we knew what heaven was like. In today’s reading Paul tells
us that we have a dual citizenship in heaven and earth. We
try to make home here, but we know that we are only tourists . Jesus withdrew from the Apostles and was carried up
into heaven. God seated Jesus at His right hand in Heaven.
THE ASCENSION OF THE LORD

Saint Augustine preached beautifully: „The Ascension of the
Lord is our humanity entering deeper into the life of God”.
Although the full meaning of this awesome fact will be
realized by human beings at the end of time, our eternal
dwelling has taken place in God. In the Ascension Christ took
the human flesh into the mystery of the Trinity. This flesh
represents our humanity. Although humanity adds nothing
to God’s greatness, we gain so much in the Ascension.
With Jesus sitting at the right hand of God, the Father as one
of the prayers of the Church expresses: “You might love in us
what you love in your Son” (Roman Missal). Indeed, the
Ascension of the Lord is humanity entering deeper into the
life of God. This is Christ completing His saving work.
Salvation is more than delivering us from sin. It is for us to
have life and have it abundantly (Jn 10:10). The abundant life
entails that through the Son we enter into God.
THE ACTS RETREAT FOR MEN

The ACTS retreat is a three-day retreat led by those who
have attended prior ACTS retreats. Men present men’s
retreats; women present women’s retreats. The retreat
focuses on Adoration, community, theology and service.
Scripture and the teachings of the Catholic Church are the
guidelines. The goals are to renew yourself spiritually, to
strengthen your faith and to apply it in your daily life, and to
create lasting and supporting friendships. The retreat will
run: Thursday, May 24 at 7:00 pm to Sunday12:00 pm at
Queen of Apostles Renewal Centre [1617 Blythe Rd.,
Mississauga]. Contact: Willy Klaudusz 647-281-5990.
SILENT RETREAT FOR MEN AND WOMEN

A silent retreat in the Jesuit tradition. Fr. Michael Knox, SJ,
Director, Martyrs’ Shrine in Midland, will facilitate the retreat,
“Praying with St. Jean de Brebeuf: A model of Christian Virtue
for the Catholic in Canada.” The retreat will run: Friday,
June 1 at 7:00 pm to Sunday, June 3 at1:00 pm at Manresa
Jesuit Spiritual Renewal Centre [2325 Liverpool Rd.,
Pickering ]. Cost: Suggested offering is $185 per person. This
includes accommodation, meals, program and spiritual
direction. For more info and to register: phone: 905-839-2864
email: pickmanresa@rogers.com

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (May 14 - 20)
MONDAY MAY 14

Św. Macieja, Apostoła

7:00 pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii

TUESDAY , MAY 15

8:00 am † Stefan Adamowski - Danuta
7:00 pm O Boże błogosławieństwo dla Józefa (ur.) - Rodzina

WEDNESDAY, MAY 16

8:00am For conversion in the family - Alicja
7:00 pm † Alfons Borowski - Żona z rodziną

THURSDAY, MAY 17

8:00 am Int. of Małgorzata & Franciszek Kowalczyk
7:00 pm † Marianna Chlebowska - Córka z rodziną

FRIDAY, MAY 18

8:00 am † Leovigilda Bitong - Carmen
7:00 pm † Jan Dechnik (r.) - Żona z rodziną

SATURDAY, MAY 19

9:00 am † Roman Sikora - Żona z dziećmi
5:00 pm For God’s blessing for Mercedes & Lodi Javier (ann.)
SUNDAY, MAY 20, PENTECOST SUNDAY / ZESŁANIE DUCHA ŚW.
8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Władysława i Jan Perkowski - Syn Tadeusz
11:00 am For God’s blessing for Francisco & Victoria Lopez (40ann)
12:30 pm † Kazimierz i Ignacy Jabłoński - Elżbieta z rodziną
7:00pm † Jadwiga i Antoni Borawski - Córka z mężem
THE POPE’S PASTORAL WORKS - THANK YOU!

Last weekend we had a special colection for Pope’s pastoral works
which the Holy Father uses for people in need. In the name of
Catholics eveyrwhere, with Your offerings the Pope displays
Christ’s love and compassion for those who suffer. We have
collected $1700 for this cause. Thank you for your generosity !
SHARELIFE 2018 CAMPAIGN AT ST TERESA’S

Each one of us is called to “love God and our neighbour”
and to view those who are poor and marginalized as the
face of the Lord to be served. How we answer that call
each day? The ShareLife campaign provides an
opportunity for us to demonstrate Catholic outreach in justice and
love. Join this year’s campaign, as together we work wonders in
answering God’s call to serve joyfully through a generous gift to
people in need. St Teresa’s parish goal this year is to raise
$29,500.00. To date, we have raised $15,000.00. Third (and last)
collection will take place on May 27. God bless You for Your
generosity ! „Together we can work wonders!”
SUNDAY OFFERTORY May 5/7, 2018
Sunday Collection : $ 5,542.00
Pope’s Pastoral Works : $ 1,700.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

13 Maja 2018 ; Wniebowstąpienie Pańskie
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dzieje Ap.(1.1-11) Efezjan (1.17-23) Marek (16.15-20)

Wniebowstąpienie jest wyrazem mocy Boga. Św. Paweł prosi
Efezjan, aby przyjęli i zrozumieli prawdę dotyczącą zbawczej
mocy Boga. Największym przejawem tej mocy jest
Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. W Ewangelii
dowiadujemy się, że przed swym Wniebowstąpieniem,
Chrystus przypomina najważniejsze treści swego nauczania.
Główną treścią nauczania Ewangelii jest wezwanie do
nawrócenia , które przynosi odpuszczenie grzechów.
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego, upamiętniającą ostatnie
objawienie się Zmartwychwstałego Jezusa Apostołom.
Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji
Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg
Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach liturgicznych: "wszystkie
narody klaskajcie w dłonie - mówi psalm responsoryjny radosnym głosem wykrzykujcie Bogu... Bóg wstępuje wśród
radosnych okrzyków, przy dźwięku trąby, śpiewajcie psalmy,
śpiewajcie". Jan Paweł II tak pisał o Wniebowstapieniu
Pańskim: "Pan wśród radości wstępuje do nieba´ (...) W tej
´tajemnicy życia Chrystusa´ rozpamiętujemy, z jednej strony,
chwałę Jezusa z Nazaretu - umarłego i zmartwychwstałego,
z drugiej zaś - Jego odejście z ziemi i powrót do Ojca.
Wniebowstąpienie Chrystusa jest jednym z głównych etapów
´historii zbawienia´, czyli planu miłosiernej i zbawiającej
miłości Boga do ludzkości. Święty Tomasz z Akwinu, w swoich
rozważaniach na temat ´tajemnic życia Chrystusa´, z właściwą
sobie przenikliwością i jasnością ukazuje w sposób
zdumiewający, że - ´wniebowstąpienie jest przyczyną naszego
zbawienia w dwojakim aspekcie: z naszej strony, ponieważ
naszą myśl skierowuje ku Chrystusowi w wierze, nadziei
i miłości; z Jego strony, ponieważ wstępując do Nieba, także
i nam przygotował drogę; jest On naszą Głową - godzi się
zatem, aby i członki Jego ciała podążyły za Nim tam, gdzie On
je poprzedził´. Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym
i uroczystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale również
zadatkiem i gwarancją wywyższenia, wyniesienia do chwały
natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrześcijan zostają
dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni
nie tylko do tego, by rozważać własną małość, słabość
i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo
dzieło stworzenia, ´przemianę´, której Chrystus w nas
dokonuje wówczas, kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki
łasce i sakramentom (...) . W chwili, w której Jezus rozstaje się
z Apostołami, pozostawia im misję dawania o Nim świadectwa
w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi oraz
głoszenia wszystkim narodom ´nawrócenia i odpuszczenia
grzechów´ (Łk 24, 47). (...) Niech się tak stanie!".

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 .
MIESIĄC MAJ DEDYKOWANY MATCE NAJŚWIĘTSZEJ

Trwa miesiąc maj, miesiąc dedykowany Matce Najświętszej.
Weźmy udział w nabożenstwach majowych odprawianych w
naszym kościele od poniedziałku do piątku po Mszy św. o
19:00, polecając Matce Najświętszej sprawy Kościoła i nasze
sprawy osobiste. Początków nabożeństwa majowego
należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę
znanych na Wschodzie już w V wieku. Na Zachodzie
poświęcono maj Matce Bożej na przełomie XIII i XIV
dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał
on by wieczorami gromadzić się na wspólnej
modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki. W roku 1859
Papież Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów
formę nabożeństwa. Litania Loretańska, która jest główną
częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już
w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę
zatwierdził w 1587 r. papież Sykstus V a nazwa pochodzi od
włoskiej miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle popularna.
Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne
wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała
dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania
posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii.
W Polsce jest 1 wezwanie więcej. W okresie międzywojennym,
po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża
Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie "Królowo Polski".
PIKNIK PARAFIALNY - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

W nastepną niedzielę, 27 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.
PAPIESKIE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA - PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy złożyli w zeszłym tygodniu ofiary na
Papieskie Dzieła Miłosierdzia, składamy serdeczne „Bóg
zapłać”. Zebraliśmy na ten cel $1,700.
DZIEŃ POLSKI W MISSISSAUGA - 9 CZERWCA

9 czerwca organizowany jest już 4 Dzień Polski w Mississauga
przy Square One od godz 12 w południe do 11 wieczorem.
Szczegóły obchodów można znależć na stronie
www.mississaugapolishday.ca Przygotowano całodniowy
program kulturalny (występy zespołow, solistów, wystawa
obrazów etc..), stoiska z polskimi produktami oraz zajeciami dla
maluchów. Wieczorem tańce pod gołym niebem. Zapraszamy !

