October 7, 2018; Twenty Seventh Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Genesis (2.7-24) Hebrews (2.9-11) Mark (10.2-16)

Today’s readings remind us that the bond of marriage
is deeply rooted in ancient Judaic tradition and is affirmed
by Jesus. Our society is debating many issues relating
to marriage, but the importance of this fundamental
relationship is clear. The bond between husband and wife
is unique, powerful and sacred.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( October 8 - 14)
MONDAY, OCTOBER 8

Thanksgiving / Święto Dziękczynienia

7:00 pm † Teresa i Wacław Kosiłko - Honorata

TUESDAY, OCTOBER 9
8:00 am For Souls in Purgatory - Helen
7:00 pm O nawrócenie w rodzinie - Alicja
WEDNESDAY, OCTOBER 10

8:00 am † Stanisław Liczner - Patricia & Roderick
7:00 pm † Weronika i Józef Flis - Syn z rodziną

THURSDAY, OCTOBER 11

8:00 am For God’s blessing for Hiram Stoute - Wife
7:00 pm † Romana Szuszwalak - Kazik z rodziną

This weekend we offer public thanks for all the
gifts we have received. The bountiful produce of
the earth is a visible sign of the many blessings
God wants to shower on us through Christ. Our
God also wants us to share the goods of the earth
with all people. Happy Thanksgiving to all of you.
FIRST COMMUNION AT ST TERESA

You can still register your child for 1st Communion. The
classes for the English group will be on Mondays at 6:00pm
and will start on October 15 at 6:00pm in the parish hall.
The registration forms are at the entrance to the church.
Bring the filled form & copy of child’s baptismal certificate
with $60 fee for educational materials to the parish office.
1st Communion (English ): Saturday, May 4, 2019.
ROSARY COAST TO COAST - OCTOBER 7

Rosary Coast to Coast is inspired by the Rosary on the
Border in Poland . We are inviting Catholics across Canada
to pray together to call upon God through the powerful
intercession of Our Lady of the Rosary to heal our country
and return it to Holiness. The National Rosary Rally in
Toronto will start at 3 pm this Sunday, October 7, at
The Newman Centre to pray the Divine Mercy Chapelet
which will be followed by a walking Rosary procession to
Queens Park ending with Mass at St Michael’s Cathedral at
5 p.m. The Rosary Rally will be live-streamed. All Canadians
are invited to pray the Rosary Coast to Coast wherever they
can. More information: https://rosarycoasttocoast.ca/event/
WORLD MISSION SUNDAY - OCTOBER 21

World Mission Sunday, is a day set aside for Catholics
worldwide to recommit themselves to the Church's
missionary activity through prayer and sacrifice. This year
the World Mission Sunday will be celebrated in every parish
across the world on October 21. It is a global sign of the
Universal Church and Mission. Your prayers and donations
will help support churches, hospitals, schools and vocations
in countries where the Church is beginning. This worldwide
collection provides financial support for the daily needs of all
missionaries. Please pray for them and be generous on
World Mission Sunday.

FRIDAY, OCTOBER 12

8:00 am For God’s blessing for Myrna Lofranco - Sister
7:00 pm † Stanisław Biskup - Córka z rodziną

SATURDAY, OCTOBER 13

9:00 am † Jarosław Modliński - Rodzina

5:00 pm For God’s blessing & health in family Kozibroda
SUNDAY, OCTOBER 14,

8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

28 SUNDAY IN ORDINARY TIME

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Aleksander i Stanisław Pietrzykowski - Halina
† Katarzyna Bodziony - Daughter & family
† Jarosław Modliński - Ciocia z rodziną
† Jadwiga Stępień (1r.) - Syn z rodziną
HANDICRAFT - HOLY LAND CHRISTIANS

Next weekend, October 13/14 we will have with us "Handicraft
Holy Land Christians", who after the Masses will address the issues
and concerns regarding the Christian presence in The Holy Land.
We can support them through purchase of religious art pieces.
Proceeds of the sales generate much needed employment four our
Christians brothers and sisters in Bethlehem. Cash, debit and credit
cards will be accepted. God Bless you for your generosity, for help,
and for your prayers. www.HolylandChristians.ca
WEEKEND MASS ATTENDANCE COUNT

Our yearly weekend Mass attendance count as suggested
by the Archdiocese of Toronto will take place at our parish next
weekend: October 13/14 & weekend of October 20/21.
BISHOPS’ COLLECTION - THANK YOU !

Thank You for supporting the Needs of Canadian Church through
the yearly Bishops’ Collection. We have collected $390.00
SUNDAY OFFERTORY: September 29/30, 2018
Sunday Collection : $ 2,335.00
Building Maintenance : $ 4734.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

7 października, 2018; Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks.Rodz.(2.7-24) L.do Hebr.(2.9-11) Marek (10.2-16)

Dzisiejsza Liturgia Słowa ilustruje prawdę o ścisłej jedności
ludzkiej zwłaszcza jeśli chodzi o kobietę i mężczyznę. Jedność
małżeńska jest święta, ponieważ została uświęcona przez
samego Boga i nikt nie ma prawa rozdzielać miłości
małżeńskie. Chrystus nie tylko potwierdza naukę o
nierozerwalności małżeństwa, ale również uczy nas, w jaki
sposób zabezpieczyć trwałość i świętość rodziny dla dobra
małżonków i dzieci:"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”.
W ten weekend Dziękczynienia, dziękujemy
Bogu za zbiory żniwne i za wszelkie dary
i błogosławieństwa jakimi Bóg nas obdarza.
Nasze Dziękczynienie jest rezultatem wiary
w Boga. Wierzymy, iż to, co Bóg nam daje
jest Jego własnością. Życzymy Parafianom
i gościom radosnego Dnia Dziękczynienia
ZAPISY DO I KOMUNII ŚW. W PARAFII ŚW. TERESY

Rozpoczęliśmy zapisy do Pierwszej Komunii Świętej w Parafii
św. Teresy ( w j. polskim). Formularze rejestracyjne znajdują się
przy wejściu do kościoła. Wypełniony formularz, kopię metryki
Chrztu św. dziecka oraz $50 opłaty na materiały prosimy
dostarczyć do biura parafialnego. I Komunia Święta (po polsku)
będzie 5 maja, 2019. Zajęcia będą się odbywały we wtorki.

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.
PEREGRYNACJA RELIKWII DRZEWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Już 12 października (piątek) nocnym czuwaniem rozpocznie się
w Parafii Św. Maksymiliana Kolbe (Mississauga) peregrynacja
Relikwii Drzewa Krzyża św., które przybędą z Częstochowy.
Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia, w
poprzedzające dni ( od 7 do 12 października) odbędą się
rekolekcje wprowadzające nas w tajemnicę Krzyża Świętego,
które poprowadzi ks. bp Antoni Długosz oraz o. Daniel Biedniak
OMI z Katowic. W sobotę, 13 października, odbędą się
uroczystości w j. angielskim. Mszy świętej o godz. 16:00
przewodniczył będzie ks. bp Wayne Kirkpatrick. Po Mszy św.
odbędzie się czuwanie przy relikwiach, które potrwa do północy.
„JERYCHO RÓŻAŃCOWE” W PARAFII ŚW. EUGENIUSZA

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za pomoc finansową dla
Kościoła w Kanadzie w prowadzeniu ewangelizacji i dzieł
charytatywnych (Bishop’s Collection). Zebraliśmy $390.00.

Zapraszamy wszystkich na wielkie wydarzenie modlitewne
w Parafii Św .Eugeniusza De Mazenod zwane „Jerychem
Różańcowym“. Będzie to szturm do Nieba: nieprzerwane,
rotacyjne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem przez
siedem dni, 24-godziny na dobę; w tym codzienna Msza
Święta, Różaniec i wiele innych modlitw. Jedni uczestnicy
trwają na tej modlitwie cztery godziny, po czym są
zastępowani przez innych, by znów powrócić do modlitwy
przed Najświętszym Sakramentem. Wszyscy inni wlączają się
choćby na jakiś czas, lecz nieustannie ktoś się modli.
„Jerycho Różańcowe” w parafii św. Eugeniusza de Mazenod
(Brampton) będzie od 12 do 19 października. Poprowadzi je
Ks. Szymon Mucha, redaktor
naczelny
miesięcznika
„Różaniec“ i Krajowy Moderator Żywego Różańca. Za
pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi Panny będziemy
zanosić do Boga modlitwy: Dziękczynne, Wynagradzające
i Wstawiennicze. Otwórzmy serca i włączmy się w to dzieło!

OBLICZENIA FREKWENCJI na NIEDZIELNYCH MSZACH

RELIGIJNE PAMIĄTKI Z ZIEMI ŚWIĘTEJ

Jak co roku, z inicjatywy Archidiecezji, będziemy liczyć ilość
parafian uczęszczających na Msze św. niedzielne. W tym roku
obliczenia te przypadną w weekend 13/14 i 20/21 października.

W weekend 13/14 października będziemy gościć w naszym
kościele organizację Rodzin Chrześcijańkich z Ziemi Świętej,
które utrzymują się z produkcji religijnych pamiątek
wykonanych z drzewa oliwkowego. Po każdej Mszy świętej
będzie można ich wesprzeć nabywając piękne rękodzieła.

„RÓŻANIEC DO GRANIC” W KANADZIE - 7 PAŹDZIERNIKA

W dzisiejszą niedzielę, 7 października (Święto Matki Bożej
Różańcowej), organizowany jest w Kanadzie „Różaniec do
granic”. Zachęcamy wszystkich do włączenia sie w tę modlitwę
o godz. 16:00. Wspólnie będziemy się modlić o uzdrowienie
Kanady i jej powrót do świętości. Program tej akcji w Toronto na
stronie internetowej: https://rosarycoasttocoast.ca/event/.
SKŁADKA NA POTRZEBY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W KANADZIE

NIEDZIELA MISYJNA - 21 PAŹDZIERNIKA

W niedzielę, 21 października rozpoczynamy w Kościele
Powszechnym tydzień intensywnej modlitwy w intencji Misji.
Prośmy Jezusa, aby wspierał trud i poświęcenie misjonarzy
i misjonarek, ktorzy głoszą Dobrą Nowinę współczesnemu
światu na wszystkich kontynentach. Módlmy się też o nowe
i święte powołania misyjne, aby nie zabrakło ludzi, którzy będą
całym swoim życiem i zapałem wsiewać ziarno ewangelicznej
prawdy w ludzkie serca, które jeszcze Chrystusa nie znają. W
Niedzielę Misyjną będzie zebrana druga składka. Wasza
ofiarność w ten dzień wesprze dzieła misyjne na całym świecie.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE W PARAFII ŚW. TERESY

Nabożeństwa różańcowe odprawiane będą
w pażdzierniku od poniedziałku do piątku przed
Mszą świętą, o godz 18:30. Przez cały miesiąc
wraz z Maryją trwamy na modlitwie i uciekamy się
do Niej we wszystkich naszych potrzebach.

