March 17, 2019; Second Sunday of Lent
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LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Genesis(15.5-18) Philippians(3.17-4.1) Luke(9.28-36)

The first reading presents Abraham to us, the man who
placed his trust in God and, because of this, was promised
a country and numerous descendants. The Gospel shows
us the moment when Jesus came to understand his
mission, and he realized he will carry it out through
humiliation and defeat. Jesus wants his disciples to accept
the plan of the Father for him but they do not understand.
SECOND SUNDAY OF LENT

Every year we are given this gift of 40 days to pray a little
more, fast from something that is not good for us, give to
someone who is in need. These Lenten activities are
intended to change our hearts. We are disciples of Jesus wherever He goes, we go; what He does, we do. Lent leads
us to Holy Week, where our secret lives and good intentions
are tested in the drama of passion and death of Jesus.
Are we enjoying our journey with Jesus ? Lent gives us 40
days to find out - let’s make the best of it!
INSTALLATION OF THE PARISH COUNCIL

This Sunday at 11:00am Mass we will have the installation of
our newly formed Parish Council. The nature of the Council
is pastoral in that it is concerned with mission and ministry
in the parish. The Council is a consultative body to the pastor. It is constituted for the good of the whole parish. Council
members do not represent committees or groups within
the parish. The members of the Parish Council are: Marek
Ziółkiewicz (president), Anna Błaszczyk (vice-president),
Ann Buena, Joanne Yano & Urszula Mazur. We thank
them for their committment to our parish community and
willingness to contribute their time and talents.
LENTEN ALL DAY CONFESSION - MARCH 31 - APRIL 6

During the week of March 31 to April 6, all the Churches
in the Archdiocese of Toronto will have an assigned „All Day
Confession”. Please try to plan and make time to meet our
Lord during the Sacrament of Reconciliation at St. Teresa’s
on Friday, April 5, 9:00 - 11:00am & 6:00 - 8:00pm.
“AGAPE LATTE” AT MARYLAKE

Young adults aged 18 -39 are invited to Marylake for conversation on Faith & Life with Fr. Tom McCarthy, to talk about,
“When No Turns to Yes: Dealing with Disappointment”.
Thursday, March 28 at 7:30 pm. Info: www.marylake.com
ANNUAL DYNAMIC WOMEN OF FAITH CONFERENCE

Join us for 10th Annual Dynamic Women of Faith Catholic
Women's Conference on Saturday, March 23, 8:00 a.m. 4:00 p.m. at JP II Polish Cultural Centre, Mississauga. Girls
aged 14-18 are invited to an evening of short high-powered
talks on Friday, March 22, 7:00 - 10:00 pm Info &
registration:: http://dynamicwomenfaith.com
„THE ANGELS” - QUARTERLY MAGAZINE

Quarterly magazine „The Angels” can be purchased at the
back of the church. Please deposit $4.00 in the woodden box.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( March 18-24 )
MONDAY, MARCH 18

7:00 pm O Boże błog. dla Józefy Cebulak - Przyjaciele
† Władysław Libera (r.) - Córka z rodziną

TUESDAY, MARCH 19

St. Joseph
8:00 am † Ronilo Jardin – Javier family
7:00 pm † Józefa i Józef - Córka z rodziną

WEDNESDAY, MARCH 20

8:00 am † Ann Bolger - Desmond family
7:00 pm † Mieczysław Paszczenko - Leszek z rodziną

THURSDAY, MARCH 21

8:00 am † Jarosław i Agnieszka Wardak - Fr. Dariusz
7:00 pm † Józef Drabek i Paweł Polaczek - Ema

FRIDAY, MARCH 22

8:00 am For Souls in purgatory - Ala
7:00 pm † Ryszard Nowak (9r.) - Rodzina

Droga Krzyżowa
SATURDAY, MARCH 23
9:00 am † Celina Sienicka - Córka z rodziną

5:00 pm For God’s blessing for Norman Javier (b-day) - Parents

SUNDAY, MARCH 24

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

THIRD SUNDAY OF LENT

Intention of Parishioners living & deceased
† Antoni i Tekla Kata - Syn z rodziną
† Bohdan - Son & family
† Józef i Rozalia Nowak - Córka z rodziną

6:30pm Nabożeństwo Gorzkich Żali

7:00 pm Za dusze Żołnierzy Wyklętych - Klub GP
SHARELIFE CAMPAIGN 2019

You might not realize the impact of your donation to
ShareLife. Your generosity supports over 40 agencies
that help thousands of people in your community and
beyond. From counselling for someone suffering from
depression, to a meal for someone who has nothing to
eat, to support for a young mother trying to finish high school – you
are making a difference in the lives of those who turn to a ShareLife
agency for help. As the 2019 Parish Campaign approaches, we
thank you for your faithful support! This year’s collections will be on
March 31, May 5 & June 2. Together let’s work wonders!
TAX RECEIPTS FOR 2018

This is the last weekend, when tax receipts for your 2018 donations
(over $50) are available for pick up at the back of the church.
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

Everyone is invited for coffee & donuts to our parish hall after
9:30am, 11:00am & 12:30pm Masses.
OFFERTORY: March 10, 2019
Sunday Collection : $ 4,192.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

17 Marca 2019; Druga Niedziela Wielkiego Postu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks.Rodz(15.5-18) Filipian (3.17-4.1) Łukasz (9.28-36)

Przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem zawiera w sobie
obietnicę ojczyzny. Święty Paweł też obiecuje ojczyznę,
ale tę, gdzie oczekuje na nas sam Chrystus. Świadectwo
Boga z Ewangelii Św. Łukasza potwierdza tożsamość Syna
Bożego i umacnia wiarę apostołów, aby wytrwali w czasie
wydarzeń, które Jezus na razie tylko zapowiada.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII

Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w naszej parafii w
niedzielę 7 kwietnia i trwać będą do środy, 10 kwietnia
Poprowadzi je ks. Krzysztof Szary - Michalita z Polski. Nauki
Rekolekcyjne będą głoszone na Mszach św. niedzielnych oraz
od poniedziałku do środy o 10:00 i 19:00
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele
będą odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy św. o godz 19:00 . W niedzielę
o godz 18:30 celebrujemy Gorzkie Żale.
Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy
uzyskać odpust zupełny za kogoś ze swoich bliskich zmarłych.
GORZKIE ŻALE - GENEZA NABOŻEŃSTWA

Gorzkie żale to nieoceniona pomoc duchowa w przygotowaniu
się do sakramentu pokuty oraz w pobożnym przeżyciu
Wielkiego Postu. Jest to szansa na uzyskanie wielu łask
bezpośrednio od Chrystusa, który w objawieniach ukazanych
m.in. świętej siostrze Faustynie Kowalskiej przekazał, iż "jedna
godzina rozważania Jego bolesnej Męki ma większą
zasługę aniżeli rok biczowania się aż do krwi". Gorzkie żale
to zbiór pieśni o Męce Pańskiej. Autor jest nieznany. Utwór
zatytułowany „Snopek Myrry” ogłosił drukiem w 1707 r.
ks. Wawrzyniec Benik (mirra to jeden z darów, jaki trzej królowie
złożyli Bożemu Dzieciątku i był zapowiedzią męki i śmierci
zbawczej Chrystusa). Nabożeństwo Gorzkich Żali (obecne w
polskim Kosciele ponad 300 lat) połączone jest z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu, kazaniem i śpiewem suplikacji.
ZAPRZYSIĘŻENIE RADY PARAFIALNEJ

W tę niedzielę, 17 marca 2019, na Mszy o godz. 11am zostanie
zatwierdzona Rada Parafialna naszej parafii. Przedmiotem
zajęć Rady są sprawy duszpasterskie parafii. Jest to ciało
doradcze dla proboszcza. Rada jest organem konsultacyjnym,
a nie organem przedstawicielskim. Rada jest ustanowiona
dla dobra całej parafii. Członkowie Rady nie reprezentują
komitetów ani grup w parafii. W sklad Rady wchodzą: Marek
Ziółkiewicz (przewodniaczący), Anna Błaszczyk (zastępca),
Ann Buena, Joanne Yano & Urszula Mazur. Wspierajmy
osoby, które poświęcają swój czas dla budowania wspólnoty
Kościoła Św. Teresy naszymi modlitwami !
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

Zapraszamy po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 do naszej sali
parafialnej na kawę i paczki.

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.
PIELGRZYMKA Z “RADIEM MARYJA” - 27 KWIETNIA

Radio Maryja serdecznie zaprasza na doroczną pielgrzymkę do
Wilna na Kanadyjskie Kaszuby. Pielgrzymka organizowana jest
pod patronatem Konferencji Polskich Księży. Autokar wyruszy z
parkingu przy kościele św. Maksymiliana w sobotę 27 kwietnia
o godzinie 6:00 rano. Zapisy; Joanna Strzeżek 905 845 3553
WIELKANOCNY BANKIET Z “RADIEM MARYJA” -28 KWIETNIA

Radio Maryja zaprasza na bankiet wielkanocny w niedzielę 28
kwietnia. Msza św. z udziałem gości z Polski w kościele
św. Maksymiliana w Mississauga o 2:30 pm. Bankiet odbędzie
się w Polskim Centrum Kultury o 4:00 pm. W programie loteria
fantowa, spotkanie z goścmi z Polski, obiad przygotowany przez
pana Jana Gromadę oraz koncert wielkanocny Anny Wójcik
przy akompaniamencie Bartosza Hadały. Bilety w cenie 55 $
sprzedają: Joanna Szydłowska, tel 905 819 1040 oraz Joanna
Strzeżek, tel.905 845 3553. Zapraszamy!
PROGRAM SŁOWNO-MUZYCZNY KU CZCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

24 marca o godz. 1:45 zapraszamy do sali kościoła św.Teresy
na program słowno-muzyczny w celu upmietnienia Żołnierzy
Wyklętych pt. “Oby imię po nas pozostało..”. Program przygotowany został przez Krystyne Starczak-Kozłowska, ze śpiewem
Małgorzaty Maye, przy akompaniamencie Jana Kornela.
Występom bedzie towarzyszyła wystawa przygotowana przez
IPN: “Ks. Władysław Gurgacz Kapelan Polski Podziemnej”.
Sponsorami wystawy są ZNP Gmina 1a oraz GP Toronto.
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KSIĘGA TRZEŹWOŚCI
Krucjata Wyzwolenia Człowieka zaprasza w Wielkim Poście do
podjęcia zobowiązania abstynencji oraz modlitwy w intencji
osób uzależnionych od alkoholu. Z tyłu naszego kościoła
wystawiona jest „księga trzeźwości” do której można wpisać
swoje imię i nazwisko (prosimy nie wpisywać intencji). Intencje
będą objęte modlitwą przed Najśw. Sakramentem i można
je zgłaszać do Danuty i Krzysztofa Wójcik tel: 905 272-3717
„KTÓŻ JAK BÓG” - DWUMIESIECZNIK KSIĘŻY MICHALITÓW

Można już nabyć kolejny numer dwumiesiecznika „Któż jak
Bóg. Zapłatę $4.00 prosimy uiścić do drewnianej skarbony.
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA ROK 2018

W ten weekend jest ostatnia okazja do odebranie zaświadczeń
podatkowych za ofiary złożone w 2018 roku (powyżej $50) - z
tyłu kościoła. Po weekendzie prosimy o kontakt z biurem.
SHARE LIFE- DOROCZNA KAMPANIA

Od 40 lat wierni Archidiecezji Toronto podczas Wielkiego Postu
wspierają dzieła fundacji Share Life, która pomaga różnym
organizacjom w Kanadzie i poza jej granicami. W tym czasie
bądźmy uczuleni na dzieła charytatywne i wspierajmy je swoją
ofiarnością. Pierwsza składka na ShareLife będzie 31 marca,

