October 14, 2018; Twenty Eighth Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Wisdom(7.7-11) Hebrews (4.12-13) Mark (10.17-30)

In today’s first reading, we hear the ancient teaching that
wisdom is worth everything. Those of us who strive for
wisdom know how hard it is to achieve. In the gospel, Jesus
is asked what one must do to enter the kingdom of God.
The answer is no less daunting: one must become like
a child, basically renouncing everything.
HANDICRAFT - HOLY LAND CHRISTIANS

This weekend, October 13/14 we 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
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, next weekend October 20/21.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( October 15 - 21)
MONDAY, OCTOBER 15

Św. Teresa od Jezusa

TUESDAY, OCTOBER 16

Św. Jadwiga Śląska

7:00 pm † Jadwiga i Anastazy Kopij - Wnuczka
8:00 am For God’s blessing for Jonah Dees (b-day) - Aunt
7:00 pm † Weronika i Andrzej Tryka - Wnuczka z rodziną

WEDNESDAY, OCTOBER 17 St. Ignatius
8:00 am For God’s blessing for Anna Vicente (b-day) -Godmother

7:00 pm O zdrowie i Boże błog. dla Jozefa - Siostra

THURSDAY, OCTOBER 18

St. Luke the Evangelist

8:00 am † Marian Pastusiak - Wife & son
7:00 pm † Czesława Borowska - Danuta i Roman Jaworski

FRIDAY, OCTOBER 19

St. John de Brebeuf & Isaac Jogues

8:00 am For God’s blessing for Brendan Wilson - Aunt
7:00 pm † Franciszek i Bronisława Dzielski - Wnuk z rodziną

SATURDAY, OCTOBER 20

Św. Jan Kanty

9:00 am † Maria i Piotr Grudzinko - Chrześnica

5:00 pm † Mark Klucznyk - Family
SUNDAY, OCTOBER 21, 29 SUNDAY IN ORDINARY TIME
8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Franciszka i Jan Smyda - Córka z rodziną
11:00 am † Heinz & Agnes Klinnert
12:30 pm † Rozalia i Józef Nowak - Córka z rodziną
7:00 pm † Halina Borycka - Syn z rodziną
WEEKEND MASS ATTENDANCE COUNT

Our yearly weekend Mass attendance count as suggested
by the Archdiocese of Toronto will take place at our parish this
weekend: October 13/14 & weekend of October 20/21.

CCCB - PROTECTING MINORS FROM SEXUAL ABUSE

FIRST COMMUNION AT ST TERESA

On October 4, the bishops of Canada issued new national
guidelines for the protection of minors in Canada.
Entitled Protecting Minors from Sexual Abuse: A Call to the
Catholic Faithful in Canada for Healing, Reconciliation, and
Transformation, this document first and foremost, focuses
on minors and vulnerable adults, whom Canada’s bishops
wish to protect from sexual violence. The document can be
found at www.cccb.ca. Since 1989, the Archdiocese of
Toronto has had an extensive safe environment policy in
place, including a procedure for allegations of abuse or
misconduct. That document can be found at https://
www.archtoronto.org/about-us/safe-environment.

The classes for the English group are starting on Monday,
October 15 at 6:00pm in the parish hall. You can still register your
child for 1st Communion. 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.

OPEN HOUSE AT ST.MICHAEL’S COLLEGE SCHOOL

The office of admissions of St. Michael’s College School
(the only independent Catholic school for boys gr. 7 to12.)
is now considering applications for September 2019. Open
House Evenings for prospective students and their families:
Thursday, October 18 & Tuesday, October 23, 7:30-9:30 p.m.

ALL SOUL’S DAY MASSES AT THE CEMETERIES - NOV 3

Catholic Cemeteries & Funeral Services - Archdiocese of Toronto
wishes to invite all families to participate in the All Souls' Day Mass
on Saturday, November 3 at 2:00pm. The masses will be held
indoors at the following locations: Assumption Cemetery
(Mississauga), Christ the King Cemetery (Markham), Holy Cross
Cemetery (Thornhill), Queen of Heaven Cemetery (Woodbridge) .
SUNDAY OFFERTORY: October 6/7, 2018
Sunday Collection : $ 3,725.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

14 października, 2018; Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks.Mądr.(7.7-11) L.do Hebr.(4.12-13) Marek (10.17-30)

Czytania dzisiejszej Liturgii Słowa przypomną nam wartość
i znaczenie Bożego Słowa w naszym życiu. Słowo to które jest
wciąż żywe, „skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, zdolne jest osądzić pragnienia i myśli serca”,
każdego człowieka. Święty Marek w Ewangelii, ukaże nam
prawdę, że zbytnie przywiązanie do rzeczy materialnych może
przeszkodzić w człowiekowi w przyjęciu mądrości Bożej.
RELIGIJNE PAMIĄTKI Z ZIEMI ŚWIĘTEJ

W ten weekend 13/14 października gościmy 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.
„JERYCHO RÓŻAŃCOWE” W PARAFII ŚW. EUGENIUSZA

Do 19 października zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału
„Jerychu Różańcowym” w Parafii Św .Eugeniusza De Mazenod.
Wspólnie szturmujemy do Nieba czuwając nieprzerwanie
przed Najświętszym Sakramentem już od 12 pażdziernika
(24-godziny na dobę); w tym codzienna Msza Święta,
Różaniec i wiele innych modlitw. „Jerycho Różańcowe”
prowadzi Ks. Szymon Mucha, redaktor naczelny miesięcznika
„Różaniec“ i Krajowy Moderator Żywego Różańca. Za
pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi Panny zanosimy
do Boga nasze modlitwy: Dziękczynne, Wynagradzające
i Wstawiennicze. Zapraszamy wszystkich aby otwarli swoje
serca i włączyli się w to dzieło
PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej.
Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia
z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko
rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu
osobistym, rodzinnym i społecznym, Wiele razy w historii modlitwa
różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu
ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami różaniec
jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat,
zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna
i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy
pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.
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.

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki o godz. 18:30 przed Mszą św.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura.
OBLICZENIA FREKWENCJI na NIEDZIELNYCH MSZACH

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.
NIEDZIELA MISYJNA - 21 PAŹDZIERNIKA

W niedzielę, 21 października rozpoczynamy 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. składka.
zebrana w ten dzień wesprze dzieła misyjne na całym świecie.
LISTOPAD - MIESIĄCEM PAMIĘCI O ZMARŁYCH

W miesiącu listopadzie w sposób szczególny polecać będziemy
Bogu naszych zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące. Są już
przygotowane specjalne koperty na wypominki (z tyłu kościoła),
koperty wypominkowe znajdują się również w zestawach kopert
(dla tych , którzy je używają) Wypiszemy na nich imiona
naszych zmarłych za których będziemy sprawować ofiarę Mszy
św. 1 i 2 listopada. Koperty prosimy wkładać do koszyka wraz z
niedzielną składką. Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwie
MODLITWY NA CMENTARZACH - 28 PAŹDZIERNIKA

Z okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego modlitwy za
zmarłych będą w niedzielę 28 października na cmentarzach:
Assumption, Mount Peace, St John’s, St Mary’s o 16:00.
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. Zajęcia będą się odbywały we wtorki.
SPOTKANIE DLA GRUP ORGANIZUJĄCYCH „KAWIARENKI”

Wszystkie grupy parafialne zainteresowane organizowaniem
niedzielnych spotkań przy kawie i ciastku, zapraszamy na
spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 października
w naszej sali parafialnej po Mszy św. o godz. 12:30.
WOLONTARIAT W KUCHNI NA SALI PARAFIALNEJ

Parafia poszukuje osoby chętne do wolontariatu w naszej
kuchni w parafialnej sali. Potrzebne są osoby, które zajęłyby się
przygotowaniem posiłków, które będziemy sprzedawać
w niedzielę. Liczymy na to, że dochód wesprze nasz parafialny
budżet, który został nadszarpnięty pracami remontowymi.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Ks. Dariuszem .

