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LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Isaiah (62.1-5) Corinthians(12.4-11) John(2.1-11)

Today’s readings speak of God’s love and compassion,
illustrating the essence of God’s caring - the persistence
with which God woos us and the richness of God’s gifts
to us. Jesus’ first miracle in John’s Gospel occurs at
a wedding in Cana. Jesus’ love and generosity are
boundless. He gives his entire being to us in Eucharistic
bread and wine, nourishing us abundantly.
CCCB MESSAGE ABOUT EUTANASIA

The Canadian bishops remind us that euthanasia is incompatible with the Sacraments! Parliamentary legalization does
not change the moral law in any way - remind the Canadian
bishops - in connection with the law passed in Canada,
allowing for euthanasia. They emphasize that this practice
still remains a "grave sin against the dignity of human life"
and cannot be reconciled with the sacrament of the anointing
of the sick or the often-related to it, Sacrament of Confession.
Absolution can only be obtained in the case of conversion
and ones changing of the decision about the so-called
“assisted suicide”. Thus, if one deliberately decides to
choose euthanasia, they cannot receive absolution or the
sacrament of the anointing of the sick, because they consciously continue to live in conscious grave sin. The same
applies to catholic funerals of people who made the choice of
euthanasia. Although the Church allows Christian burials of
those who committed suicide, this is due to the fact that the
motives and circumstances of those who chose to end their
own life are not known To us. However, in the case of euthanasia, it is a conscious choice that is known earlier.
The refusal of the last ministry - the bishops explain - serves
to show that the choice of such an individual is contrary
to the Christian faith. Therefore, a person who asks for
euthanasia will not be able to have a Catholic funeral.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (January 21-27)
MONDAY, JANUARY 21 St. Agnes

7:00 pm † Zdzisław Antończyk - Rodzina Ustupski
O zdrowie i Boże błog. dla Heleny Cymek
TUESDAY, JANUARY 22
8:00 am For God’s blessing for Noah Wilson (b-day) – Aunt
7:00 pm † Stanisława – Córka z rodziną
WEDNESDAY, JANUARY 23
8:00 am For God’s blessing for Constantine Bitong (b-day) – Aunt
7:00 pm † Czesława i Alfons Borowski - Sławek, Mirek, Dorota
THURSDAY, JANUARY 24 St. Francis de Sales
8:00 am For God’s blessing for Sabir Ali – Wife
7:00 pm † Władysława Rozmiarek - Wnuczki z rodzinami
FRIDAY, JANUARY 25 The Conversion of St. Paul
8:00 am For God’s blessing for Jeffrey Stoute – Mother

7:00 pm O Boże błog. i łaski Ducha św. dla Ewy Michaluk

SATURDAY, JANUARY 26

Św. Tymoteusza i Tytusa

9:00 am † Władysław, Władysława i Tadeusz Achramowicz
- Rodz. Romasz
5:00 pm † Jan & Stanisław Kremis - Parents
SUNDAY, JANUARY 27, SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
8:00 am Intention of Parishioners living & deceased
9:30 am † Anna i Zbigniew Kisilewicz– Rodzina
11:00 am For God’s blessing & health for Jan - Wife & family
12:30 pm † Tadeusz Fik - Żona z dziećmi
7:00 pm † Stanisław Liczner - Żona
PARISH CHRISTMAS SOCIAL - JANUARY 20, 2019

This Sunday January 20, 2019 at 2:00pm is our parish Christmas
social. Unfortunately all the tickets are sold out. Thank You to all
who in any way contributed to make this event possible!

THANK YOU TO THE MCGRATH FAMILY FOR THEIR GIFTS!

OFFERTORY ENVELOPES FOR 2019

Thank you to the McGrath Family for their over 20 year
contribution to our neighbours in need in the St Teresa
Parish Community. Thank you to our parishioners for
bringing toys, knitted items & gifts during our drive. Your
thoughtful donation of gifts distributed by St .Teresa’s
St Vincent de Paul Society are appreciated. The gifts make
Christmas a happy time for children who may otherwise go
without a gift. God bless You for your generosity!

Parishioners who did not pick up their envelopes for 2019 are
asked to do as soon as possible. Envelopes that were not
collected will be passed onto other parishioners. We also ask
not to use envelopes from previous years. If you would like to start
using the envelopes please contact our parish office (416)
259-2933. Tax receipts for Your doantions made to the parish in
2018 will be available for pick up next week.

ST. VINCENT DE PAUL REPORT ABOUT CHRISTMAS HELP

St. Teresa Conference of SVDP helped a total of 61 families
this Christmas. Help included toys, gift certificates & food
vouchers. Total adults helped by SVDP: 82 (21 single without
children). Total children: 97 (27 under 5 years; 24 children 5
- 10 years old & 46 children 11-18). We have issued 57 food
vouchers. God bless You for your generosity during SVDP
Christmas collection which made this help possible!

CHURCH BULLETIN ADVERTISING

Liturgical Publications will be setting up the advertisements for our
church bulletin. Advertising will begin in March 2019 & supports the
printing of our bulletin. Please support the bulletin & advertise your
product or service. Call Liturgical Publications : (905) 624-4422
SACRAMENT OF CONFIRMATION AT ST TERESA’S

Preparation classes for Sacrament of Confirmation have started
(every Wednesday at 8:00pm). The Sacrament of Confirmation
will be celebrated at our Parish on March 2, 2019 at 4:30pm

20 Stycznia, 2019; Druga Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Izajasz (62.1-5) Koryntian(12.4-11) Jan (2.1-11)

Największym darem dla Kościoła jest Duch Święty, który w
nim działa, obdarzając jego członków charyzmatami. To tylko
od nas zależy, czy wykorzystamy Jego dary. Na weselu
w Kanie Galilejskiej Chrystus czyni pierwszy cud, który
potwierdza Jego chwałę. Znaki, które od dziś towarzyszyć
będą nauczaniu Chrystusa, dane są człowiekowi, aby łatwiej
mu było uwierzyć w Syna Bożego.
OKRES ZWYKLY ROKU LITURGICZNEGO

Od Niedzieli Chrztu Pańskiego weszliśmy w okres zwykły roku
liturgicznego. Okres ten, to czas Kościoła, który żyje tajemnicą
paschy Jezusa Chrystusa, celebrowaną w każdą niedzielę:
„głosimy śmierć Pana, wyznajemy Jego zmartwychwstanie
oraz oczekujemy Jego przyjścia w chwale”. Okres zwykły to
czas Koscioła, który idzie za swoim Mistrzem i Panem,
słuchając Jego słowa oraz karmiąc się ciałem i krwią Pańską,
dojrzewając w świętości, aby nieść Ewangelię aż po krańce
świata. W tej drodze Kościół raduje się Ewangelią wypełnioną
w naśladowcach Chrystusa: Maryi, Apostołach i Świętych.
WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją odbywamy w naszej parafii wizyty
duszpasterskie. Parafianie pragnący przyjąć księdza na kolędę
proszeni są o kontakt z biurem (416) 259-2933.
„OPŁATEK” W PARAFII ŚW. TERESY

W dzisiejszą niedzielę o godz. 14:00 w naszej sali parafialnej
będzie doroczny „Opłatek parafialny” . Bilety na „Opłatek” są już
niestety wysprzedane. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
sie w organizację tego wydarzenia oraz ofiarodawcom fantów.
INFORMACJA CCCB O EUTANAZJI

Kanadyjscy Biskupi przypominaja, ze eutanazja nie jest do
pogodzenia z Sakramentami. Parlamentarna legalizacja
w niczym nie zmienia prawa moralnego – przypomnieli biskupi
kanadyjscy w związku z przyjętą w Kanadzie ustawą
zezwalającą na eutanazję. Podkreślili oni, że ta praktyka
pozostaje nadal "ciężkim grzechem przeciw godności życia
ludzkiego" i nie da się jej pogodzić z Sakramentem
Namaszczenia Chorych, czy często łączącą się z nim
spowiedzią. Rozgrzeszenie można otrzymać tylko w przypadku
nawrócenia i zmiany decyzji o tzw. „wspomaganym samobójstwie". Tak więc, jeśli ktoś świadomie decyduje się na eutanazję
nie może otrzymać ani rozgrzeszenia, ani Sakramentu
Namaszczenia Chorych, gdyż trwa świadomie w grzechu
ciężkim. To samo dotyczy pogrzebu kościelnego osób, które
zdecydowały się na eutanazję. Wprawdzie Kościół dopuszcza
chrześcijański pochówek samobójców, ponieważ nie zawsze
znane są motywy i okoliczności targnięcia się na własne życie,
jednak w przypadku eutanazji wiadomo o nich wcześniej.
Odmowa ostatniej posługi - wyjaśniają biskupi - służy ukazaniu,
że wybór tego człowieka jest sprzeczny z wiarą chrześcijańską,
tak więc osoba, która poddała się eutanazji nie będzie mogła
mieć katolickiego pogrzebu.

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.
ZESTAWY KOPERT NA ROK 2019

Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili - prosimy o jak najszybsze
odebranie zestawów kopert na rok 2019 (ułożone są w
porządku alfabetycznym). Nieodebrane zestawy przekażemy
innym parafianom. Bardzo prosimy NIE UŻYWAĆ KOPERT Z
POPRZEDNICH LAT! Parafian, którzy chcieliby rozpocząć
składanie ofiar na niedzielną składkę w kopertach, prosimy
o kontakt z biurem parafialnym. Osoby korzystające z kopert
prosimy aby w styczniu na pierwszej kopertce tzw. "ofiara
początkowa" – wpisały swoje imię, nazwisko, adres oraz numer
telefonu, w celu sprawdzenia czy numer zestawu zgadza się
z osobą/rodziną oraz czy mamy aktualne dane. Zaświadczenia
podatkowe za ofiary złożone w roku 2018 będa do odebrania
juz w przyszłym tygodniu.
REKLAMY W BIULETYNIE PARAFIALNYM

Od Nowego Roku kalendarzowego firma która drukuje biuletyn
parafialny „Liturgical Publications” będzie kontaktować się
z firmami, które się ogłaszają w naszym biuletynie. Dziękujemy
biznesom za sponsorowanie! Reklamy pokrywaja koszt
drukowania naszych biuletynów. Firmy zainteresowane
ogłoszeniem się prosimy o bezpośredni kontakt z wydawcą:
Liturgical Publications pod numerem (905) 624-4422.
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku
między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych
wyznań spotykają się na ekumenicznych
nabożeństwach, modlitwach i konferencjach.
„Dąż wyłącznie do sprawiedliwości” (Pwt16.20)
– pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan 2019. Co roku na ten Tydzień Modlitw
przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami i propozycjami liturgii nabożeństw. Tym razem
materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie
z Indonezji. Modlitewne spotkanie ekumeniczne z udziałem
Kardynała Collins oraz przedstawicieli innych wyznań, odbędzie
się w niedzielę 27 stycznia o godz.16:30 w St. James Anglican
Cathedral (106 King St. East; Toronto).
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W PARAFII KOLBEGO

Kurs dla par planujących zawrzeć zwiazek małżeński będzie
prowadzony w języku angielskim w parafii św. Maksymiliana
Kolbe w Mississauga i rozpocznie się w poniedziałek, 25
lutego o godz. 20:00. Zajęcia prowadzone będą 4, 11, 18 i 25
marca oraz 1 i 8 kwietnia. Koszt $100 od pary. Zapisy w biurze
parafialnym. Św. Maksymiliana Kolbe 905-848-2420.

