November 4, 2018; Thirty First Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Deutronomy(6.2-6) Hebrews(7,23-28) Mark(12, 28-34)

Today’s Gospel narrative is one of a number in which Jesus
teaches & expounds on what Christians call The Love
Commandment. Too often people assert that the Gospel
teaches us to be nice, but, nice is not a Gospel virtue by
itself This Commandment is a challenging and labor
intensive approach to life. To love God so thoughtfully and
deeply as both Moses &Jesus did, necessitates a dedicated
way of life rather than merely the occasional appearance
at a worship service and polite public behavior.
PILGRIMAGE TO GREECE AND ITALY

International Heritage Tours Travel is organizing a pilgrimage to Greece and Italy under spiritual guidance of Father
Dariusz Lewandowski CSMA. The theme is: “In the
footsteps of St. Paul and St. Peter”. This 15 days trip starts
on May 12 till May 26, 2019. Cost: $4,790 per person.
Information session will take place on Tuesday,
November 6, 2018 at 7:30pm at our church. Reservations
905-886-0232 (ext.367 for Michael ext.315 for Halina).
CONFIRMATION - MEETING FOR PARENTS & CANDIDATES

A special informational meeting for parents and candidates
for Confirmation at St. Teresa’s Parish (students from grade
7 & 8 ) will be held at the Church, on Monday, December 3
at 8:00pm. Candidates should be baptised & practising
their faith; their families must be members of our parish.
Confirmation is planned for March 2, 2019.
ENVELOPES SETS FOR 2019

We are starting preparing new envelopes sets for 2019.
If You would like to start using envelopes, please fill out a
form that can be found at the back of the church and drop it
in the provided box. Also, if You would like to STOP using
envelopes for offering - call the office and we will cancel
them. Please make sure that our parish has the updated
information when it comes to your address. This information
is crucial for your tax receipt purpose.
80TH ANNIVERSARY OF CHRIST THE KING PARISH

All are invited to celebrate with Fr. Joseh Morawski CSMA
the 80th Anniversary of Christ the King Parish. Special Mass
will be celebrated by Bp Joseph Dabrowski on Saturday,
November 24, 2018 at 5:00pm at Christ the King Church.
Social at the parish hall will follow.
NEW SUNDAY MISSALS for 2018/2019

Sunday Missals for the new Liturgical Year C (which will start
with the first Sunday of Advent), are now available for
purchase for $ 5.00 each. The payment can be dropped into
the wooden box at the back of the church. It is convenient to
have your own Missal for the whole year. We will also have
Missals available in pews after the Feast of Christ the King.
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL
After the Masses at 9:30am, 11:00 am& 12:30am Knights of
Columbus invite you for coffee and donuts in the parish hall.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( November 5 - 11)
MONDAY, NOVEMBER 5

7:00 pm † Milan i Alojzy Wiśniowski - Rodzina Pojedyniec
† Aleksandra i Bolesław Burczyk - Syn

TUESDAY, NOVEMBER 6

8:00 am For God’s blessing for Joy Vicente - Aunt
7:00 pm Zmarli z rodz. Bzdel i Biegajło - Rodzina

WEDNESDAY, NOVEMBER 7

8:00 am † Honorata Poźniakowska (ann.) – Alicja
7:00 pm Za Dusze w czyśćcu cierpiące - Alicja

THURSDAY, NOVEMBER 8

8:00 am † Agripino Javier - Family
7:00 pm Zm. z rodz. Borowski, Jurewicz i Skarżyński - Dzieci

FRIDAY, NOVEMBER 9, Dedication of the Lateran Basilica
8:00 am For God’s blessing for Jeffrey Stoute - Mother

7:00 pm † Maria i Franciszek Waksmański - Córka

SATURDAY, NOVEMBER 10

9:00 am † Gabriela i Władysław Libera - Córka

5:00 pm † Patrick Carroll - Wife & family
SUNDAY, NOVEMBER 11,

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

32 SUNDAY IN ORDINARY TIME

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Alojzy Nawrat - Córka z rodziną
† Czesława Borowska - Children
† Jan,Bronisława, Jan i Adam Kałyszewski - Rodzina
† Romuald Marcinkiewicz - Żona z rodziną

SERRA AWARDS FOR ST TERESA’S ALTAR SERVERS

Every year the Serra Club organizes the ceremony during which the
altar servers from parishes in Toronto are awarded medals for the
exceptional service at the Altar. This year from St. Teresa’s, awards
from the hands of Bishop Boissoneau were received by Sophie
Bañez & Marek Woronko. Congratulations!
SHEPHERD’S TRUST COLLECTION - NOVEMBER 17/18

The mission of The Shepherds’ Trust is to help raise awareness
and funds so that elderly and disabled priests are provided with
sufficient financial resources to lead a dignified life after many
years of ministry. The fund supports the needs of retired clergy
in the Archdiocese of Toronto who have served our families for
many years. By supporting The Shepherds’ Trust, retired priests
are given the dignity of adequate pensions, health care & other
assistance in their golden years. Special yearly collection
for Shepherds’ Trust will take place November 17/18.
SUNDAY OFFERTORY: October 27/28, 2018
Sunday Collection : $ 3,890.00
Building Maintenance : $ 3332.00
All Souls Offering : $ 1950.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

4 Listopada, 2018; Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Pwt (6.4-6) L. do Hebr. (7,23-28) Marek (12, 28-34)

Dzisiaj usłyszymy słowa: „Pan jest naszym Bogiem – Panem
jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego
swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.”
Bóg jest Miłością, Miłością, którą nam daje, Miłością, którą od
nas przyjmuje, Miłością, którą się z nami dzieli.
MODLITWY WYPOMINKOWE ZA ZMARŁYCH

Przez cały listopad wspólnotowo modlimy się za zmarłych
podczas Mszy św. w Modlitwie Wiernych. Koperty z wypominkami na których wypisujemy imiona zmarłych, prosimy
składać z niedzielnymi ofiarami. Specjalne kopertki “All Souls”
są w naszych zestawach a także przy wejściu do kościoła.
POŚWIĘCENIE BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

9 listopada obchodzimy rocznicę poświęcenia bazyliki na
Lateranie, którą wzniósł w IV wieku cesarz Konstantyn Wielki.
Bazylika ta jest "Matką i Głową wszystkich kościołów miasta
i świata", jak głosi napis umieszczony na jej frontonie.
Świątynia ta, katedra biskupa Rzymu, jest także znakiem
jedności wierzących wokół Stolicy świętego Piotra. Z tej bazyliki
na cały świat rozszedł się ryt rzymski. Tu właśnie papieże
odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Tu w
Palmową Niedzielę stawia się łuk triumfalny na przyjęcie Króla
męczenników. Tu papież odprawia Mszę świętą w Wielki
Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Teksty liturgiczne
kierują naszą uwagę w tym dniu na ważną tajemnicę. Kościół
chce w ten dzień wyrazić swoją wielką wdzięczność za
wszystkie świątynie, jakie zostały przez jego wiernych i dla jego
wiernych wystawione. Każdy kościół to dom Boży w pełnym
tego słowa znaczeniu, a nie - jak to jest w innych religiach jedynie dom modlitwy. Bazylika ta była pierwszą katolicką
świątynią, w sposób uroczysty dedykowaną Panu Bogu.
PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW PIOTRA I PAWŁA

Biuro podróży Int. Heritage Tours organizuje pielgrzymkę do
Grecji i Włoch, pod duchowym przewodnictwem Ks. Dariusza
Lewandowskiego. Motto: “Idąc śladami Św. Piotra i Pawła”. Ta
15-dniowa pielgrzymka odbędzie się w dniach 12 - 26 Maja,
2019. Koszt: $4790 od osoby. Spotkanie informacyjne: wtorek,
6 listopada o 7:30 w naszym kościele. Rezerwacje 905-8860232 (ext.367 for Michael ext.315 Halina or ext.339 Stan).
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

W tym tygodniu po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 na kawę
i pączki zapraszają do sali parafialnej Rycerze Kolumba.
DWUMIESIĘCZNIK KSIĘŻY MICHALITÓW - „KTÓŻ JAK BÓG”

Jest już dostępny kolejny numer dwumiesiecznika „Któż jak
Bóg”. Opłatę ($ 4.00) prosimy wrzucić do drewnianej skarbony.
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC LISTOPAD

Powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał
zawsze nad językiem oręża

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.
KATECHEZA DLA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

We wtorek 6 listopada o godz 18:30 w salce pod kościołem
rozpoczynamy katechezy przygotowujące do I Komunii świętej
dla dzieci z grupy polskiej. Prosimy chętnych do pomocy przy
katechezie o skontaktowali się z biurem parafialnym.
NAGRODY DLA MINISTRANTÓW

W tym roku nagrody za wierną służbę przy ołtarzu Pana
otrzymali z rąk Bp. Boissonneau Marek Woronko i Sophie
Bañez. Gratulujemy i dziękujemy za ich posługę ministrancką!
FUNDUSZ DLA EMERYTOWANYCH KSIĘŻY– Shepherds’ Trust

Fundusz Shepherds' Trust powstał, aby wspierać naszych
emerytowanych kapłanów, którzy przez całe swoje życie
wytrwale towarzyszyli nam w naszej ziemskiej wędrówce,
udzielajac Sakramentów Świętych i wspierając nas w trudnych
chwilach. Podziękujmy im za ich duszpasterską opiekę nad
naszymi rodzinami, pamiętając o nich w naszej modlitwie ale
także składając ofiarę pieniężną. Składka przeznaczona na
ten cel zostanie zebrana w weekend 17/18 listopada.
BIERZMOWANIE - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie z klasy
siódmej i ósmej. Zapraszamy rodziców i kandydatów na
spotkanie informacyjne 3 grudnia o godz. 20:00. Sakrament
Bierzmowania jest udzielany w kościele parafialnym a nie w
kościele przy szkole do której uczeń uczęszcza. Planowana
data Bierzmowania w naszej parafii: 2 Marca, 2019
ZESTAWY KOPERT NA ROK 2019

Rozpoczęliśmy przygotowanie zestawów kopert na rok 2019
Parafianie, którzy je już używają otrzymają ten sam numer
zestawu. Parafianie, którzy chcieliby rozpocząć składanie
swoich ofiar na niedzielną składkę w kopertach - są proszeni
o wypełnienie formy, która znajduje się z tyłu kościoła a od
Nowego Roku przydzielimy im zestaw.
DROGA DO NIEPODLEGŁEJ - KONCERT NA 100-LECIE

W niedzielę, 11 listopada o godzinie 16:00 w Centrum Kultury
JP II, odbędzie się koncert upamiętniajacy odzyskanie przez
Polskę niepodległości Wiele znakomitych zespołów i solistow a
wśród nich Toronto Sinfonietta, Novi Singers pod batutą Macieja
Jaśkiewicza. Bilety-$20 od osoby: Polimex, „Pegaz” „Starsky”.
KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH I RELIGIJNYCH

Z Okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Polski Teatr Muzyczny w Toronto oraz Konsulat Generalny RP
zapraszają na koncert, ktory odbędzie się w Parafii św. Teresy
w niedzielę, 18-go listopada 2018 o godz. 16:00. Polskie
pieśni patriotyczne i regijne będzie wykonywał przy własnym
akompaniamencie pan Michał Kuleczka a słowo wiążące
między pieśniami wygłosi Krzysztof Jasiński. Wstęp wolny !

