November 11, 2018; Thirty Second Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
1 Kings(17.10-16) Hebrews (9.24-28) Mark(12.38-44)

Today’s readings make clear that God is attuned to the
needs of the widow, the orphan and the stranger. If we
claim to be disciples in covenant relationship with God, then
we too must attune ourselves to the needs of the powerless
Selfless giving & care for others, like did the widow willing
to share even the little she had, is rewarded a hundredfold
by God, who supplies our needs beyond all expectations.
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.
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 “Gazeta
Polska” invites you for coffee and donuts in the parish hall.
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 Bishop Joseph Dabrowski on Saturday,
November 24, 2018 at 5:00pm at Christ the King Church.
Social at the parish hall will follow.
RED WEDNESDAY PRAYER VIGIL - NOVEMBER 21

Join Aid to the Church in Need for a prayer vigil with
Cardinal Collins at St. Michael's Cathedral Basilica (65 Bond
St., Toronto) and stand in solidarity with the 200 million
persecuted Christians worldwide, alongside other faith
minorities, who suffer unjustly for their peacefully held
beliefs. This prayer vigil will take place on Wednesday,
November 21, 2018 at 6:30 pm. For more details on Red
Wednesday, please visit http://bit.ly/RedWednesday2018.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( November 12 - 18)
MONDAY, NOVEMBER 12 Św. Józefata

7:00 pm † Romuald Marcinkiewicz (6r.) - Siostra z rodziną
† Leokadia i Edward Ambroziak - Syn

TUESDAY, NOVEMBER 13 Pierwszych Męczenników Polski
8:00 am † Piotr Kasztelewicz - Mother
7:00 pm † Tadeusz Brzostowski - Marianna
WEDNESDAY, NOVEMBER 14
8:00 am † Paudah Adau – Christy & family
7:00 pm † Władysław Szeliga - Córka
THURSDAY, NOVEMBER 15

8:00 am † Michael Julien - Family
7:00 pm Zmarli z rodzin Bosak, Baran, Garncarz, Świątek,
Pytel i Pęcherek

FRIDAY, NOVEMBER 16

8:00 am For God’s blessing for Hiram Stoute - Wife
7:00 pm † Zofia Biskup - Córka z rodziną

SATURDAY, NOVEMBER 17 St. Elizabeth of Hungary

9:00 am Za zmarłych Księży z Parafii św. Teresy oraz
za Dusze w czyśćcu cierpiące - Parafianka
5:00 pm † Joseph Edward Markson - Son & family
SUNDAY, NOVEMBER 18, 33 SUNDAY IN ORDINARY TIME
8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Kazimiera, Edward i Tadeusz Studziński - Rodzina
11:00 am † Maria & Jan Żukowski - Son & family
12:30 pm O Boże błog. dla Heleny i Juliana Rzeszutek -Syn z rodziną
7:00 pm † Władysław i Gabriela Tarnawski – Janusz z rodziną
Módlmy się za zmarłych wspominanych w wypominkach.
Pray for all Souls of the Faithful Departed - in remembrance.
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 next weekend November 17/18.
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 is $4,790 per person. For reservations please call:
905-886-0232 (ext.367 for Michael ext.315 for Halina).
SUNDAY OFFERTORY: November 3/4, 2018
Sunday Collection : $ 4,193.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

11 Listopada, 2018; Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks. Królewska (7.2-14) Hebr.(9.24-28) Marek(12.38-44)

W Księdze Królewskiej wdowa dzieli się z Eliaszem jedzeniem,
a Pan ją wspomaga zawsze pełnym dzbanem mąki.
W Ewangelii - inna wdowa daje w świątyni wszystko, co ma,
całe swoje utrzymanie. Postawa ubogich wdów powinna
być dla nas przykładem. I nie chodzi tutaj o datki, dary
materialne, ale o przyczynę tychże darów. W obu przypadkach
dar był przejawem miłości do bliźniego, do drugiej osoby.
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA

„Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,
Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy
Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy.”
W dzisiejszą niedzielę, 11 listopada, w 100 rocznicę
odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę Polskę,
obchodzimy nasze Narodowe Święto Niepodległości.
Prof. Grzegorz Kucharczyk jasno określił, dzięki jakiej tradycji
intelektualno-kulturowej udało się nam przetrwać 123 lata
niewoli i ostatecznie w roku 1918 odzyskać niepodległość:
„Należy podkreślić, że gdyby nie obecność oraz praca
duszpasterska i społeczne zaangażowanie Kościoła
katolickiego na ziemiach polskich, nie powstałby pod
koniec XIX wieku tzw. nowoczesny naród polski,
tzn. obejmujący wszystkie warstwy społeczne, a nie tylko
wąski „naród polityczny”. To ksiądz stanowił niezbędny
„element pośredniczący” między dworem a wsią, a bez
porozumienia tych dwóch jako naród bylibyśmy skazani
na cykliczne „rabacje” (jak np. ta z 1846 r.). To Kościół był
tym podstawowym nośnikiem pamięci kulturowej Polaków
w XIX wieku; pamięci adresowanej zarówno do elit, jak i do
włościan, rzemieślników etc. Umocniony w okresie rozbiorów
„sojusz ołtarza z narodem” oznaczał również to, że polski
patriotyzm był coraz mocniej wyrażany w formach religijnych”.
Tak więc wspominając czas miniony, trudnego wykuwania
niepodległości Polski, powinniśmy w dniu dzisiejszym,
szczególną pamięcią otoczyć tych, którzy przelewali swoją
krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Módlmy się aby Bóg
obdarzył ich niebem za ich poświęcenie. Pamiętając, że
„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”, jak najczęściej
bierzmy do ręki różaniec i prośmy nieustannie Naszą Matkę
w niebie o opiekę nad Polską, której nasz kraj tak potrzebuje.
WYSTAWA oraz KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

W tym tygodniu po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 Gazeta
Polska zaprasza do sali parafialnej na kawę i pączki oraz na
wystawę przygotowaną przez IPN: „Ojcowie niepodległości”
DWUMIESIĘCZNIK KSIĘŻY MICHALITÓW - „KTÓŻ JAK BÓG”

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

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

Rozpoczęły się katechezy przygotowujące dzieci z grupy
polskiej do I Komunii świętej. Zajęcia odbywają się we wtorki o
godz 18:00. Prosimy chętnych do pomocy przy katechezie
aby skontaktowali się z księdzem lub z biurem parafialnym.
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.
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, który 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 !
MODLITWY WYPOMINKOWE ZA ZMARŁYCH

Przez cały listopad wspólnotowo modlimy się za zmarłych
podczas Mszy św. w Modlitwie Wiernych. Specjalne koperty
z wypominkami, na których wypisujemy imiona zmarłych,
prosimy składać z niedzielnymi ofiarami.
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 będzie w następny weekend 17/18 listopada.
PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW PIOTRA I PAWŁA

15-dniowa pielgrzymka do Grecji i Włoch, pod duchowym
przewodnictwem Ks. Dariusza Lewandowskiego (12 - 26 Maja,
2019) bedzie pod hasłem: “Idąc śladami Św. Piotra i Pawła”.
Koszt: $4790 od osoby. Rezerwacje pod numerem 905-8860232 (ext.367 for Michael ext.315 Halina or ext.339 Stan).

