February 17, 2019; Sixth Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Jeremiah(17.5-8) Corinthians (15.12-16.20) Luke (6.17-26

The Beatitudes list the kind of people who are called
Blessed. It is by no accident that these individuals are all
utterly dependent upon God due to their circumstances –
the poor, the hungry, the sad, the despised. They are the
faithful, they are prayerful people. What Jesus says is that
if they really understand the situation they are in before
God, they will be glad.
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
SAINT PATRICK’S DAY CELEBRATION - “Cead Mile Failte!”

Choir from Christ the King Parish, invites you to their parish
hall for Saint Patrick’s Day Tea on Saturday March 16 after
5 pm Mass & on Sunday March 17 after 9:00am and
10:30am Masses. There will be complimentary tea, coffee,
green lemonade & Irish Soda Bread. Other treats will be
available for sale should you wish to purchase any to take
home. Join us in celebrating Saint Patrick!
ANNUAL DYNAMIC WOMEN OF FAITH CONFERENCE

Join us for 10th Annual Dynamic Women of Faith Catholic
Women's Conference Opening Mass celebrated by Cardinal
Thomas Collins at St. Maximillian Kolbe Parish in
Mississauga on Saturday, March 23 – 8 a.m. to 4 p.m.
Location: JP II Polish Cultural Centre 4300 Cawthra Road
Mississauga, Speakers & Topics:Dr. Ray Guarendi – from
EWTN Laughter: The Sanity of the Family Life: Mary Wagner
– Jesus Won My Heart: Fr. Eric Mah – Lawyer to Priest –
The Journey: Dorothy Pilarski: Motherhood Matters. Register
at http://dynamicwomenfaith.com phone:416-907-1042
LENTEN RETREAT AT CHRIST THE KING CHURCH
Answer of the heart - Faith and Conversion is our motto for
2019 Lent retreat. Inspiring talks by Fr. Giuseppe Scollo Vice Rector Redemptoris Mater Missionary Seminary Toronto. Dates: Saturday, March 23 to Wednesday, March 27
( Saturday – 5:00pm, Sunday – 9:00am &10:30am, Monday
to Wednesday 7:00pm). Sacrament of Confession - Tuesday
at 8:00pm. Christ the King Parish, 3674 Lake Shore Blvd W,
Come and let your life this Lent be transformed.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (February 18 - 24 )
MONDAY, FEBRUARY 18

7:00 pm † Anna i Wasyl - Córka
† Halina Baranowski - Siostra z rodz.

TUESDAY, FEBRUARY 19

8:00 am Int. of Jackson & Caelib Ali (b-day) – Grandmother
7:00 pm † Tatiana i Leszek Jakubski – Rodzina

WEDNESDAY, FEBRUARY 20

8:00 am † Adam & Aniela Konik – Son & family
7:00 pm † Stanisław i Jadwiga Marucha - Córka z rodziną

THURSDAY, FEBRUARY 21

8:00 am For God’s blessing for Jamie Reyes (b-day) - Aunt
7:00 pm O Boże błog. dla wszystkich dobroczyńców
FRIDAY, FEBRUARY 22

The Chair of St. Peter

8:00 am All Souls in Purgatory - Helen Tandoc
7:00 pm O Boże błog. i potrzebne łaski dla Marii i Zygmunta

SATURDAY, FEBRUARY 23 Św. Polikarp, Biskup i Męczennik
9:00 am † Stanisław, Jan i Apolonia Konopka - Rodzina

5:00 pm † Margaret Hourihan - Nephew & family
SUNDAY, FEBRUARY 24, SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
8:00 am Intention of Parishioners living & deceased
9:30 am O Boże błog. dla Grażyny i dzieci - Mama
11:00 am † Giuliano Montagliani (9 ann.) - Wife & daughter
12:30 pm † Daniela Jaśkiewicz - Córka z rodziną
7:00 pm † Jan, Jerzy, Maria, Mikołaj i Adam Krasicki - Jadwiga
MICHAELITE FATHERS COLLECTION - Thank You!

Last week we had a second collection for the Michaelite Fathers to
support education and formation of the priests coming to Canada,
We have collected $2,710. Thank You for Your generosity!
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. The Family of
Faith campaign receipts will be mailed at the end of February.
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

After 9:30am, 11:00am & 12:30pm Masses, everyone is invited for
coffee & donuts in the parish hall.
CHRIST THE KING PARISH - DINNER & DANCE

Christ the King Parish would like to invite you to the Dance & Dinner on Saturday, March 2 at the parish hall. Tickets at $50 each
include dinner & wine and can be purchased after Sunday’s Masses or at the office. Info: 416 251-8983
OFFERTORY: February 10, 2019
Sunday Collection : $ 3,835.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

17 Lutego, 2019; Szósta Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Jeremiasz(17.5-8) Kor (15.12-16.20) Łukasz (6.17-26)

Szczęście zaczyna się wtedy, gdy umiesz dostrzec w tym, co
masz, dobro i rękę Boga! Jego opiekę i miłość. Większą biedą
jest być pysznym niż ubogim, chciwym niż płaczącym,
nieuczciwym niż wyśmianym. Szczęśliwy ten, kto żyje
bogactwem Ducha, a nie bogactwem materialnym. Jezus
mówi, że nagroda za doczesne utrapienia związane z
wiernością Bogu spotka nas dopiero w niebie.
DZIEŁA MICHALICKIE - PODZIĘKOWANIE

W zeszłą niedzielę mielismy w naszej parafii drugą składkę na
dzieła Michalickie, które pomagają kształcić młodych księży
przygotowując ich do pracy duszpasterskiej w Kanadzie.
Parafianom, którzy swoimi ofiarami wsparli dzieła Michalickich
składamy serdeczne „Bóg zapłać. Zebralismy $2,710!
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA - 22 LUTEGO

22 lutego obchodzimy w Kościele święto Katedry św. Piotra,
Apostoła. Chrześcijanie rzymscy obchodzili to święto od IV w.,
wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten
sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie
założył gminę chrześcijańską i miasto obrał za stolicę chrześcijaństwa. W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem,
w absydzie, jest tron (katedra), na którym miał zasiadać
św. Piotr. Do V w. znajdował się on w baptysterium bazyliki
św. Piotra. Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu
kawałków drewna, spojonych od dawna bogato zdobionymi
płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki św.
Piotra, Jan Wawrzyniec Bernini zamknął ów tron w potężnej,
marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem
władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto to jest więc
z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr
tak bardzo wyróżnił ich miasto, z drugiej zaś strony - jest okazją
dla wiernych Kościoła okazania następcom św. Piotra wyrazu
czci. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia,
jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają
tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr;
że następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy.
PROGRAM MUZYCZNY W PARAFII ŚW. TERESY

Zachęcamy rodziców do zapisania dzieci na lekcje gry na
skrzypcach / wiolonczeli w programie muzycznym Toronto
Singing Strings! Program TSS jest prowadzony przez specjalistów od muzyki smyczkowej i jest oferowany studentom z klas
SK/1 - 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:40 min. instrumentalnych / 20 minut wokalu. 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.

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.
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.
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. Osoby, które nie odebrały
jeszcze zestawów kopert - prosimy o kontakt zbiurem.
"OSTATKI" W PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA

Parafia Chrystusa Króla zaprasza na zabawę taneczną
z pysznym obiadem i winem w sobotę 2 marca, 2019 w sali
parafialnej (3674 Lake Shore Blvd. W. Etobicoke). Bilety
w cenie $50, można zakupić po niedzielnych Mszach św. lub
w biurze parafilanym 416-251-8983. Dochód z zabawy
przeznaczony będzie na bierzące potrzeby parafii.
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.
WYSTAWA I TARGI NUMIZMATYCZNO-FILATELISTYCZNE

Polsko-kanadyjski Klub Numizmatyków i Filatelistów „TROYAK”
zaprasza w niedzielę 3 marca, 2019 w godzinach 9.00 – 16.00
do Centrum J.P. II w Mississauga na wystawę i targi
kolekcjonerskie. Na wystawie będzie można oglądać oraz
zakupić polskie monety, medale, banknoty oraz znaczki
pocztowe. Wstęp wolny.

