February 10, 2019; Fifth Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Isaiah(6.1-2a,3-8) 1 Corinthians (15.1-11) Luke (5.1-11)

In today’s readings we hear about the call of three people:
the prophet Isaiah, St. Paul & St. Peter. Each one feels
unworthy & resists God’s call. God supplies what they
lack. We are each called to reflect a face of God, that
no one else on earth can reflect. Let’s ask God for
the discernment to be the person we are meant to be
and for whatever we lack to be supplied by grace .
ST.TERESA PARISH FINANCE COMMITTEE - INSTALLATION

This Sunday, at the 11:00am Mass we will have the
installation of our newly formed Parish Finance Committee.
Its members are: Joseph Markson, Karolina Dworzak
& Zbigniew Błaszczyk. We thank them for their
committment to our parish community and willingness to
contribute their time & talents. The Committee will advise Fr.
Dariusz in the administration of church’s finances & property.
MARRIAGE SUNDAY - FEBRUARY 10
"Marriage is a precious sign, for when a man and a woman
celebrate the sacrament of marriage, God is, as it were,
'mirrored' in them; he impresses in them his own features and
the indelible character of his love. Marriage is the icon of
God's love for us." (Pope Francis). On this Marriage Sunday

we congratulate all the couples celebrating a milestone
anniversary in 2019. Thank You for your incredible witness
and fidelity. May our Lord strenghten Your love and continue
to bestow His blessings on You !
OUR LADY OF LOURDES - WORLD DAY OF THE SICK Feb 11

The ministry of Jesus to the sick is central to the life of the
Church. February 11 (memorial of Our Lady of Lourdes)
highlights the healing ministry of the Church. On that day we
will have special celebration with Annointing of the Sick at
the 7:00pm Mass (in Polish) Everyone is welcome to
attend; you can bring to the church on that day sick relatives
& friends, so that they can benefit from annointing. Pope
Francis said: “The Church sees in you, dear sick people, the
special presence of the suffering Christ. God gives us the
courage to face each adversity with him and united to Him.”
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 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 (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

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (February 11-17 )
MONDAY, FEBRUARY 11

Matki Bożej z Lourdes

7:00 pm † Krystyna Ziętek - Córka z rodziną
† Marian Pastusiak - Żona z synem

TUESDAY, FEBRUARY 12

8:00 am Int. of Qumar & Omar Ali (b-day) – Mother
7:00 pm † Janina i Michał Jakubski – Rodzina

WEDNESDAY, FEBRUARY 13

8:00 am For healing for Francisco Reyes – Sister
7:00 pm † Irena Szuflita oraz Romana i Jan Szuszwalak - Kazik z rodziną

THURSDAY, FEBRUARY 14 St. Cyril & Methodius
8:00 am For God’s blessing for Joanna on her new profesional path
7:00 pm † Anna i Stanisław Krosnowski - Córka z rodziną
FRIDAY, FEBRUARY 15
8:00 am For God’s blessing & needed graces for Kalina & Kama

7:00 pm † Władysława i Mirosław Lindner i Henryk Dudzik
SATURDAY, FEBRUARY 16

9:00 am O Boże błog. dla Emilii i Pawła Gackowski (r.śl.)

5:00 pm For God’s blessing for Bernadette Ansell - Marian
SUNDAY, FEBRUARY 17, SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

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

Intention of Parishioners living & deceased

O Boże błog. zdrowie i łaski Ducha św dla Kazimierza (ur.)
† Zdzisław Antończyk - Barszczewski family

† Jadwiga i Józef Olszewski, Aniela i Jan Baran
† Irena Szuflita - Mąż z rodziną

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 this weekend, February 9/10.
Special envelopes are in Your sets & at the back of the church.
Thank You for Your ongoing support.
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 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 by the end of February 2019.
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

After 9:30am, 11:00am & 12:30pm Masses, everyone is invited for
coffee & donuts in the parish hall.
OFFERTORY: February 3, 2019
Sunday Collection : $ 4,583.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

10 Lutego, 2019; Piąta Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Izajasz(6.1-8) 1 Koryntian (15.1-11) Łukasz (5.1-11)

Każdy człowiek jest powołany przez Boga, aby realizował
tutaj na ziemi przykazanie miłości. Miłość czyni człowieka
wartościowym i pięknym w dziele stworzenia. Dzisiejsza
liturgia słowa ukazuje nam prawdę, że Bóg posługuje się tutaj
na ziemi słabymi narzędziami, pełnymi grzechów i słabości.
Tylko wiara w moc nadprzyrodzoną może sprawić, że nasza
wina zostanie zmazana i zgładzony grzech.
RADA FINANSOWA PARAFII ŚW. TERESY - ZAPRZYSIĘŻENIE

W dzisiejszą niedzielę na Mszy świętej o godz 11:00 odbędzie
się zaprzysiężenie członków rady Finansowej Parafii Świętej
Teresy. Do Rady należą: Karolina Dworzak, Zbigniew
Błaszczyk oraz Joseph Markson. Rada ta została utworzona
w celu pomocy Ks. Dariuszowi w administrowaniu finasowym
oraz majątkiem naszej parafii. Wspierajmy osoby, które
poświęcają swój czas dla budowania wspólnoty Kościoła
Św. Teresy naszymi modlitwami !
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 tę niedzielę, 10 lutego. Specjalne koperty
na ten cel znajdują się w zestawacha także z tyłu kościoła.
NIEDZIELA MAŁŻEŃSTW W ARCHIDIECEZJI TORONTO

W dzisiejsza niedzielę obchodzimy w naszej Archidiecezji
„Niedzielę małżeństw”. Papież Franciszek napisał: „Nie bójcie

się podjąć trwałych kroków, takich jak małżeństwo: pogłębiajcie
swoją miłość, szanujcie się, módlcie i dobrze się przygotowujcie
do tej drogi życiowej, a przy tym zaufajcie Panu, który nigdy
nie zostawi was samych! Sprawcie, aby wszedł On do waszego
domu jak członek rodziny; On zawsze będzie was wspierał.”

W parafii św. Teresy również uhonorujemy pary małżeńskie,
które w 2019 będą obchodzić znaczącą rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego udzieljąc im na Mszy św. o godz 12:30
specjalnego błogosławieństwa.
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).
Podczas Eucharystii o godz 7:00 wieczorem w tym dniu
będziemy się modlić za chorych cierpiących i tych, którzy
nimi się opiekują. W dniu tym udzielamy Sakramentu
Namaszczenia Chorych po Mszy świętej osobom starszym,
schorowanym, niosącym różne krzyże cierpienia.

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.
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 : https://www.violintss.com/st-teresa-parish.
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA ROK 2018

Zaświadczenia podatkowe za ofiary złożone 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.
REKLAMY W PARAFIALNYM BIULETYNIE

Prosimy zwrócić 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.
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.
PRZYGOTOWANIE DO SAKR. BIERZMOWANIA - DLA DOROSŁYCH

Parafia św. Maksymiliana Kolbe przyjmuje zapisy na katechezy
przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania dla osób
dorosłych (w języku polskim oraz angielskim). Katechezy
odbywać się będą w następujące piątki: 15, 22 i 29 marca oraz
5 kwietnia o godz. 20:00 w salce Św. Faustyny w Nowym
Centrum Katechetycznym. Zapisy i informacje: 905-848-2420.
Przy zapisie wymagane jest świadectwo chrztu świętego.

