February 3, 2019; Fourth Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Jeremiah(1.4-19) Cor.(12.31-13.13) Luke (4.21-30)

In today’s Gospel, even Jesus the divine healer could not
heal those he loved the most. How often is this true for us ?
We ache for our suffering love ones; we long to be an agent
of comfort or counsel for our dear friends, our parents, our
spouse, our children. Yet so often they are the very people,
we cannot help, the ones we must entrust to God.
MARRIAGE SUNDAY - FEBRUARY 10

The Office of Formation for Discipleship at the Archdiocese
of Toronto is happy to announce the Celebration of
Marriage Mass at St. Clare of Assisi Parish, 150 St.
Francis Ave, Woodbridge on Sunday, February 10, 2019
at 4:00 p.m. Couples celebrating their milestone 25th, 40th,
50th and 60+ wedding anniversary will be honoured at this
special Mass. Registration for milestone couples is at
https://www.archtoronto.org/marriage If you are celebrating
a milestone wedding anniversary in 2019, we invite you to
join us on February 10 at 11:00 am Mass at St. Teresa’s to
honour your commitment and love for each other with
a special blessing. If you would like to be a part of this
celebration, please register with our Parish office.
MUSIC PROGRAM AT ST. TERESA PARISH

It is our pleasure to invite you to enroll into group violin/cello
lessons at our music program, Toronto Singing Strings! The
program is taught by string music specialists, and offered to
students from SK, grades 1 to 6, in preparation for the mandatory TCDSB string program that runs in grades 6, 7 and 8
in the majority of elementary schools in Toronto. Toronto
Singing Strings will run as group lessons on Thursdays,
for 1 hour at St. Teresa Church. The lessons are divided into
40 minutes instrumental, and 20 minutes of vocal. TSS
offers group lessons for violin or cello. Classes are from;
4:00PM to 5:00PM or 5:00PM to 6:00PM. Lessons are
limited to 10 students per class, and run once a week.
To enroll go to https://www.violintss.com/st-teresa-parish
CHURCH BULLETIN ADVERTISING

Liturgical Publications will be setting up the advertisements
for our church bulletin. Advertising will begin in March 2019.
Please support the bulletin & advertise your product or
service. The ads start at $200 per year. Call Liturgical
Publications directly at (905) 624-4422
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

After 9:30am, 11:00am & 12:30pm Masses, everyone is
invited for coffee & donuts in the parish hall.
ROSARY PAPAL INTENTION FOR FEBRUARY

For a generous welcome of the victims
of human trafficking, of enforced prostitution,
and of violence.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (February 4 - 10 )
MONDAY, FEBRUARY 4

7:00 pm † Jerzy Gackowski - Syn z rodziną

O Boże błogosławieństwo dla Oskara - Chrzestna

TUESDAY, FEBRUARY 5 St. Agatha

8:00 am For God’s blessing for Sabir Ali (b-day) – Wife
7:00 pm O potrzebne łaski dla Agaty – Rodzina

WEDNESDAY, FEBRUARY 6 St. Paul Miki & Companions
8:00 am For All Souls in Purgatory – Ala

7:00 pm † Stefan i Halina Szczubełek oraz Helena i Stanisław
Kurpiewski

THURSDAY, FEBRUARY 7

8:00 am † Mary Puncho – Rosa
7:00 pm † Zdzisław Antończyk - Rodzina Kończak

FRIDAY, FEBRUARY 8

8:00 am For God’s blessing for Hiram Stoute – Wife
7:00 pm † Kazimiera Rumian - Syn Krzysztof

SATURDAY, FEBRUARY 9
9:00 am O zdrowie dla Stanisławy i Bronisława Romasz - Siostra

5:00 pm For God’s blessing for Jeffrey Stoute - Mother
SUNDAY, FEBRUARY 10, FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

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

Intention of Parishioners living & deceased
† Władysław Małek i zmarli z rodziny – Helena Małek
† Noreen O’Leary - Basiak family
Zmarli z rodziny Faron - Rodzina
† Aniela i Józef Duda, Karolina Górz - Córka z rodz.

TAX RECEIPTS FOR YOUR 2018 DONATIONS

Tax receipts for your 2018 donations (over $50) are available for
pick up at the back of the church. Please check your name &
address to make sure you have the correct receipt. If You would
like to start using envelopes or receive a tax receipt even though
You have donated less than $50 - please contact our parish office.
The Family of Faith campaign will issue 2018 tax receipts for
Family of Faith donations by the end of February 2019. If you
haven’t done so yet, please pick up your set of envelopes as after
this weekend they will be available by contacting parish office.
MICHAELITE FATHERS - EDUCATION & FORMATION COLLECTION

Once a year a second collection is taken for the Michaelite Fathers
who are supporting education and formation of the priests coming
to Canada, to assist in their ministry in different fields. This year,
this collection will take place on the weekend of February 9/10.
Special envelopes are in Your sets & at the back of the church.
OFFERTORY: January 27, 2019
Sunday Collection : $ 3,084.00
Building Maintenance : $ 2,072.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

3 Lutego, 2019; Czwarta Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Jeremiasz(1.4-19) Kor.(12.31-13.13) Łukasz (4.21-30)

Trudno wyobrazić sobie dzieje zbawienia bez wzbudzonej
przez Ducha Świętego misji proroków, bez słowa które głosili,
i świadectwa , które złożyli. Prawdziwy prorok nie należy do
siebie - to, co w nim jest tylko jego własne, ludzkie - milknie,
aby dopuścicć Boga do głosu. Prorok pozwala zawładnąć
sobą Bogu i staje sie sługą wszystkich. Na mocy Chrztu każdy
z nas ma w sobie zaszczepione to prorockie powołanie.
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - 11 LUTEGO

11 lutego - wspomnienie liturgiczne Najświętszej Marii Panny
z Lourdes, w Kościele obchodzony jest Światowy Dzień
Chorego. „Ciężka, choroba zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej
egzystencji. Niesie z sobą pytanie: dlaczego mnie to spotkało?
Może prowadzić do rozpaczy. W tych sytuacjach wiara w Boga
jest z jednej strony wystawiona na próbę a jednoczesnie
ujawnia swą pozytywną moc. Pozwala nam zobaczyć, że
choroba może być drogą do większej bliskości z Jezusem,
który idzie u naszego boku dźwigając krzyż” (Papież Franciszek).
W tym dniu podczas Mszy świętej o godz.19:00 będzie okazja
do przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych
DZIEŁA MICHALICKIE - DRUGA SKŁADKA 10 LUTEGO

Każdego roku nasza parafia wspiera finansowo dzieła
michalickie, pomagając tym samym w kształceniu młodych
księży i przygotowaniu ich do pracy duszpasterskiej w
Kanadzie. Zachęcamy parafian do wsparcia swoimi ofiarami
dzieł Michalickich w niedzielę, 10 lutego. Specjalne koperty na
ten cel znajdują się w zestawacha także z tyłu kościoła.
NIEDZIELA MAŁŻEŃSTW W ARCHIDIECEZJI TORONTO

„Niedziela małżeństw” będzie obchodzona we wszystkich
parafiach w Archidiecezji Toronto, 10 lutego. Specjalna Msza
św. organizowana przez Archidiecezję dla par małżeńskich
odbędzie się w Parafii St. Clare of Assisi Parish, 150 St.
Francis Ave, Woodbridge on Sunday, February 10, 2019 at
4:00 p.m. Rejestracja: https://www.archtoronto.org/marriage
W parafii św. Teresy również pragniemy uhonorować pary
małżeńskie, które w 2019 będą obchodzić znaczącą rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego: 25, 40, 50, lub 60. Prosimy
jubilatów, którzy chcieliby otrzymać w tym dniu na Mszy św.
o godz 12:30 specjalne błogosławieństwo, o kontakt z biurem.
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

Serdecznie zapraszamy do naszej sali parafialnej na kawę
i pączki po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 .
DWUMIESIĘCZNIK KSIĘŻY MICHALITÓW - „KTÓŻ JAK BÓG”

Jest dostępny kolejny numer dwumiesiecznika „Któż jak
Bóg” ( $ 4 ) publikowanego w Polsce przez Księży Michalitów.
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC LUTY

Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary
handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.

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.
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA ROK 2018

Zaświadczenia podatkowe za ofiary złożone na kościół i inne
dzieła dobroczynne w 2018 roku (powyżej $50) są już do
odebrania z tyłu kościoła. Osoby, które ofiarowały poniżej
$50 i chciałyby otrzymać zaświadczenie podatkowe - prosimy
o kontakt z biurem. „Bóg zapłać” za Waszą ofiarność!
Zaświadczenia za ofiary złożone na kampanię „Family of Faith”
Archidiecezja będzie wysyłać na adres domowy pod koniec
lutego. Są również jeszcze do odebrania (z tyłu kościoła)
zestawy kopert na 2018. Osoby które nie odbiorą kopert
w tym tygodniu, mogą to uczynić kontaktując się z biurem
(wystawimy do odebrania w kościele). Mamy jeszcze wolne
zestawy i prosimy o kontakt z biurem parafian, którzy chcieliby
rozpocząć używać koperty w roku 2019.
REKLAMY W PARAFIALNYM BIULETYNIE

Prosimy zwrócic uwagę na reklamową stronę naszego
biuletynu. Wszyscy reklamujący działalność swoich biznesów
pokrywają koszt druku naszego biuletynu. Dziękujemy im za to
i zachęcamy do korzystania z ich usług. Obecnie ponawiamy
reklamy a także w miarę możliwości przyjmujemy nowe.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z drukarnią
„Liturgical Publications” pod numerem tel: (905) 624 - 4422.
Koszt reklamy rozpoczyna się już od sumy $200 na cały rok.
PROGRAM MUZYCZNY W PARAFII ŚW. TERESY

Drodzy parafianie Św. Teresy, mamy przyjemność zaprosić
chętne dzieci do zapisania się na lekcje gry na skrzypcach /
wiolonczeli w naszym programie muzycznym Toronto Singing
Strings! Program TSS jest prowadzony przez specjalistów od
muzyki smyczkowej i jest oferowany studentom z klas SK/1
do 6, w ramach przygotowań do obowiązkowego programu
muzycznego w TCDSB, który odbywa się w klasach 6, 7 i 8.
Toronto Singing Strings będzie działać jako lekcje grupowe
w czwartki, przez 1 godzinę w kościele Św. Teresy. Lekcje są
podzielone na 40 minut instrumentalnych i 20 minut wokalu.
TSS oferuje lekcje grupowe na skrzypce lub wiolonczelę.
Lekcje będą się odbywały od 16:00 do 17:00 lub od 17:00 do
18:00 i są ograniczone do 10 uczniów w klasie (raz w tygodniu).
Zapisy na stronie: https://www.violintss.com/st-teresa-parish.
ŚWIĘTO ŚW. AGATY, MĘCZENNICY - 5 LUTEGO

Agata przyszła na świat w Katanii, w arystokratycznej rodzinie.
Po przyjęciu chrztu postanowiła żyć w dziewictwie. Gdy Agata
odrzuciła propozycję ślubu namiestnika rzymskiego, została za
karę oddana do domu rozpusty, gdzie jednak z Bożą pomocą
ustrzegła swojej niewinności. Następnie poddano ją strasznym
torturom, co jednakże nie odwiodło jej od wiary w Chrystusa,
któremu poświęciła życie. Męczennicę rzucono na rozpalone
węgle i w ten sposób umarła za wiarę w roku 251,majac 16 lat.
Św. Agata jest orędowniczką w niebezpieczeństwie pożarów.

