November 18, 2018; Thirty Thrird Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Daniel(12.1-3) Hebrews (10.11-18) Mark(13.24-32)

Today’s liturgy focuses on the end times. In the 1st reading,
Daniel tells his suffering people that they will be delivered
by Michael, the Archangel. The reading also contains scripture’s earliest reference to the promise of eternal life. Gospel
presents Jesus on the brink of the events of the passion
warning disciples about terrors to come. In regard to details,
He admits that no creature knows the day or the hour .
ST.TERESA PARISH FINANCE COMMITEE REPORT

St. Teresa Parish Finance Committee wants to keep the
parish advised of the state of parish’s finances. We are
inviting parishioners to donate generously to the building
collection to be taken at the end of each of the Sunday
masses on November 24th and 25th to address the deficit
that was created by the parish’s financial contributions to the
renovation of the basement and the exterior piping repairs to
prevent flooding. Comparing to last year the parish’s
revenues in 2018 were also diminished. In part it was due to
the closing of the parking lot during the summer and the
delayed opening of the parish hall & loss of rental revenues.
Please plan on giving generously to help St. Teresa’s pay for
these extraordinary but necessary capital expenses and also
to maintain a balanced budget. Thank you.
PRE-AUTHORIZED GIVING TO OUR PARISH

Our Parish is making it available for our parishioners to enroll
into pre-authorized giving. Your offering will be withdrawn
from your account each month and deposited directly to parish account. Advantages for the donor: convenience, continual support of our parish when you are away; no more searching for cash or cheques before Mass. Advantages for the
Parish: regular, dependable flow of contributions to the
parish; reduction of paperwork and bookkeeping. How to
enroll: decide the amount of your donation to the parish to be
withdrawn from your account each month. Fill out a special
form and attach a “VOID” cheque. Forms can be found at the
back of the church. Put the filled form and void cheque in an
envelope & place in the collection basket or drop it off to the
parish office. Receipts will be issued annually.
DONATE NOW - ONLINE GIVING

The Archdiocese of Toronto makes it possible to support
your parish or favorite charity by making a gift over internet
using your credit card. Go to www.archtoronto.org and click
on the "DONATE NOW" button to learn more.
REMEMBERING THE PARISH IN YOUR WILL

November is “Make a Will” month! A bequest is a beautiful
way to express your faith and gratitude for a lifetime of
blessings – a lasting legacy of love that will help the Church
continue with its many ministries. When making your will,
please consider a bequest to St. Teresa’s.. For more
information, please call the parish office or the Development
Office of the Archdiocese at 416-934-3411, ext. 519 .

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( November 19-25)
MONDAY, NOVEMBER 19

7:00 pm Zmarli z rodz. Chrzanowski, Poźniakowski i Czuper
O opiekę Matki Najświętszej dla Teresy Antończyk

TUESDAY, NOVEMBER 20,

Św. Rafała Kalinowskiego

8:00 am † Wayne Currie - Mike & family
7:00 pm † Adela i Aleksander Biegajło - Wnuczka z rodziną

WEDNESDAY, NOVEMBER 21, The Presentation of the BVM

8:00 am Int. of Thanksgiving for Melissa Javier (b-day)
7:00 pm † Kazimierz Chrzanowski - Synowa

THURSDAY, NOVEMBER 22, St. Cecilia
8:00 am † Marian Pastusiak - Małgorzata Magda

7:00 pm Zmarli z rodz. Maślanka, Baranowski i Gackowski

FRIDAY, NOVEMBER 23

8:00 am † Jerzy Kukulski (37ann) - Daughter Margot & Son in law
7:00 pm † Genowefa Białomyzy - Basia z rodziną

SATURDAY, NOVEMBER 24 Św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze

9:00 am † Cecylia i Teodor Bzdel oraz zmarli z rodziny

5:00 pm † Emerita Rio Rafol - Daughter & family
SUNDAY, NOVEMBER 25, CHRIST THE KING / CHRYSTUSA KRÓLA
8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
W int. Sebastiana (ur.) oraz † Zofia Szczypior

For victims of massacre in Katyn and Eastern Borderlands

† Leon Nawrot - Syn z rodziną
Zmarli z rodziny Bartek oraz Suski - Rodzina

Módlmy się za zmarłych wspominanych w wypominkach.
Pray for all Souls of the Faithful Departed - in remembrance.
SHEPHERD’S TRUST COLLECTION - NOVEMBER 18/19

This weekend November 17/18 we have a special yearly
collection for Shepherds’ Trust. The mission of The Shepherds’
Trust is to help raise awareness & 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
God bless You for Your generosity for this worthy cause!
ENVELOPES SETS FOR 2019

We are 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 & drop it in the provided box. Also, if You
would like to stop using envelopes for offering - call our office.
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

After the Masses at 9:30am, 11:00 am& 12:30am Polish Scouts
invite you for coffee and donuts in the parish hall.
Free Catholic Calendars funded by Ridley Funeral Home are available
at the back of the church. We thank Ridley for their generous gift!
SUNDAY OFFERTORY: November 10/11, 2018
Sunday Collection : $ 4,395.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

18 Listopada, 2018; Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks. Daniela (12.1-3) Hebr.(10.11-18) Marek(13.24-32)

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Daniela dowiemy się,
że ten dostąpi zbawienia, kto okaże się zapisany w księdze
życia. Każdy zmarły zbudzi się z prochu ziemi i stanie przed
Stwórcą na sądzie ostatecznym. Zapowiedź Sądu Bożego,
mamy w dzisiejszej Ewangelii według św. Marka. Jezus wzywa
aby już teraz korzystać z czasu łaski Bożej, modlić się
i czuwać a będziemy zawsze gotowi na spotkanie z Panem.
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 dzisiejszą 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 ! Po koncercie - spotkanie w Sali parafialnej.
FUNDUSZ DLA EMERYTOWANYCH KSIĘŻY– Shepherds’ Trust

Fundusz Shepherds' Trust powstał, aby wspierać naszych
emerytowanych kapłanów, którzy przez całe swoje życie
wytrwale towarzyszyli nam w ziemskiej wędrówce, udzielajac
Sakramentów Świętych i wspierając nas w trudnych chwilach.
Podziękujmy im za ich duszpasterską opiekę nad naszymi
rodzinami, pamiętając o nich w modlitwie ale także składając
ofiarę pieniężną. Serdeczne Bóg zapłac za waszą ofiarność!
POMOC przy KATECHEZIE dla DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

Katechezy dla grupy polskiej 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. 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.
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

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

Jest jeszcze dostępny dwumiesiecznik michalicki „Któż jak
Bóg”. Opłatę ($ 4.00) prosimy wrzucić do drewnianej skarbony.
KALENDARZE KATOLICKIE NA ROK 2019

Są juz z tyłu koscioła kalendarze katolickie ufundowane przez
Ridley Funeral Home. Dziękujemy im za ten piekny dar..

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.
MIKOŁAJKI W PARAFII ŚW TERESY - NIEDZIELA 32GRUDNIA

Harcerze organizują „Mikołajki”, na których dzieci będą mogły
spotkać św. Mikołaja, zrobić z nim zdjęcie oraz otrzymać
prezent. Bilety (w cenie $10) są do zakupienia po Mszach
Świętych oraz w biurze parafialnym. Spotkanie z Mikołajem
odbędzie się w niedzielę, 2 grudnia po Mszy o godz.12:30.
RAPORT RADY FINANSOWEJ W PARAFII ŚW. TERESY

Rada Finansowa parafii św. Teresy zgodnie z zapowiedziami
pragnie kontynuować raporty o stanie finansów parafii.
Zachęcamy parafian do wielkodusznej ofiary na potrzeby
utrzymania budynku kościelnego, która będzie miała miejsce
w ostani weekend listopada (24 i 25) w celu zaradzenia
deficytowi, który powstał dzięki wkładom finansowym parafii
w renowację sali parafialnej i prac odwodnieniowych, aby
zapobiec powtórnym zalaniem sali parafilanej. W stosunku do
ubiegłego roku wpływy parafii w 2018 r. uległy zmniejszeniu.
Częściowo było to spowodowane zamknięciem parkingu
w okresie letnim oraz opóźnionym otwarciem sali parafialnej
i utratą dochodów tytulem wynajmu. Dziękujemy z serca za
dotychchasowe wsparcie finansowe parafii. Szczęść Boże!
“PRE-AUTHORIZED GIVING” DLA NASZEJ PARAFII

Obecnie można w naszej parafii składać swoje ofiary na
niedzielną składkę za pomocą bezpośrednich przelewów
pieniężnych ze swojego konta na konto parafii. Taki przelew
jest bardzo wygodny bo odbywa się on raz w miesiącu na sumę
określoną przez parafianina, pokrywając w ten sposób
4 niedzielne składki oraz dodatkową miesięczną składke
na utrzymanie naszego kościoła (“Building Maintenance”).
Osoby zainteresowane tą formą donacji dla naszej parafii
prosimy o zapoznanie się z formą, która wyjaśnia wszystko
w szczegółach - można ją znaleźć z tyłu kościoła. Zaświadczenia podatkowe za te donacje będą wydawane raz do roku.
DONACJE ZA POMOCĄ KARTY KREDYTOWEJ

Osoby chętne do składania donacji na nasza parafię (lub na
inną organizację charytatywna w Archidiecezji torontońskiej) za
pomocą karty kredytowej, proszone są o kontakt z Archidiecezją
poprzez stronę internetową www.archtoronto.org. Szczegółowe
informacje znajduja sie pod hasłem “DONATE NOW”.
ZAPIS TESTAMENTOWY DLA PARAFII

Pamiętajmy o swojej parafii dokonując odpowiedniego zapisu w
testamencie. Jest to piękna forma podziękowania za lata
spędzone we wspólnocie parafialnej św. Teresy. Każdy dar
pieniężny jest wykorzystany dla dobra naszej wspólnoty ale
również często pomaga w pokryciu nagłych kosztów:
niezbędnych napraw lub prac remontowych. Aby uzyskac wiecej
informacji na ten temat prosimy o kontakt z biurem parafialnym
lub Development Office w Archdiecezji: 416-934-3411, ext. 519.

