March 24, 2019; Third Sunday of Lent
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Exodus (3.1-15) Corinthians (10.1-12) Luke (13.1-9)

God desires our growth and for us to bear good fruit. We
are invited, like Moses in today’s reading to be more closely
aware of the presence of God in each other, in the world, in
the universe. In this Lenten season we are reminded that it
is the fruit we bare: forgiveness, compassion, reconciliation,
love - that gives true witness .
LETTER OF CARDINAL THOMAS COLLINS FOR LENT 2019

Through the penitential season of Lent, Christians are invited
each year to look deeply at the foundation of their life in
Christ. Lent is a time to focus our so often dispersed attention, to cut away those things that distract us from considering what really matters in life. The great English writer, Monsignor Ronald Knox, once described Catholic education as
an enterprise that allowed the students to “fly to the heart of
things.” That is what Lent allows us to do: to fly to the heart of
things. Lent begins with ashes and ends with fire. The ashes
we receive on Ash Wednesday are made from the palms that
exemplify the fickleness of the human praise received by
Jesus on Palm Sunday. “Remember that you are dust, and to
dust you shall return.” Those words remind us that so many
things we waste our time on are useless; they are not at the
heart of things. Lent prepares us for the experience of the
Easter Vigil, when we celebrate the new life in Christ which is
at the heart of things, and which is symbolized by the Easter
fire, and by the Easter candle, the sign of the light of Christ,
which is ritually carried into the darkened church, which then
becomes bright with light as we catch the fire from the candle, and share it with our neighbour. In order to focus our
attention in Lent, the Church invites us to engage in the practices recommended by Jesus in the Sermon on the Mount, in
Chapter 6 of the Gospel of Matthew: prayer, fasting, and
almsgiving. Certainly it is spiritually valuable to engage more
earnestly in a life of prayer in this penitential season. There is
no better time to receive the Sacrament of Reconciliation,
and we can prepare for it by a daily examination of conscience, by making the Stations of the Cross, and by the
constant practice of the Jesus Prayer: “Lord Jesus Christ,
Son of the Living God, have mercy on me, a sinner.” Daily
prayerful reading of a portion of the Bible, especially the Gospels and Psalms, will draw us closer to God, and illuminate
the path ahead. And of course, until we see God face to face,
there is nothing on this earth more important than the encounter with God in the Holy Sacrifice of the Mass, which is
continued through time in Eucharistic adoration. (…)As we
enter into the holy season of Lent we need to step back from
the clutter and distraction of our lives, and fly to the heart of
things, through prayer, fasting, and almsgiving. We encourage you to read the whole letter at: www.archtoronto.org
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”. Confessions at St. Teresa’s will be held on
Friday, April 5, 9:00 - 11:00am & 6:00 - 8:00pm.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( March 25 - 31 )
MONDAY, MARCH 25

Zwiastowanie Pańskie

7:00 pm Za Dusze w czyśćcu cierpiące - Ala
† Zdzisław Antończyk - Rodzina Protosowski

TUESDAY, MARCH 26

8:00 am For God’s blessing for Mary Jo Ali – Mother in law
7:00 pm † Zofia i Jan Kwiatkowski oraz Maria Burka

WEDNESDAY, MARCH 27

8:00 am For God’s blessing for Diana Sun (b-day) - Marian
7:00 pm Dziękczynna od Franciszka Kowalczyk za 88 lat życia

THURSDAY, MARCH 28

8:00 am † Jose Cruz - Javier family
7:00 pm O Boże błog i łaski Ducha św. dla Adriana (ur.) - Rodzice

FRIDAY, MARCH 29
8:00 am † Felix & Stanisława Kremis, Anna & Vincenty Klepacki
7:00 pm † Anna Kucharczyk - Siostra z rodziną
Droga Krzyżowa
SATURDAY, MARCH 30
9:00 am † Katarzyna i Michał Szul - Córka z mężem

5:00 pm † Karol & Maria Małkowicz - Son & family
SUNDAY, MARCH 31

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

FOURTH SUNDAY OF LENT

Intention of Parishioners living & deceased
† Maria i Józef Gładysz - Córka z rodziną
† Jacek Suski & deceased from the family
† Marek Bakalarski - Żona z rodziną

6:30pm Nabożeństwo Gorzkich Żali
7:00 pm O Boże błogosławieństwo w rodzinie Chełmecki
BUILDING MAINTENANCE

As the first ShareLife collection falls on the last Sunday of the
month, our parish Building Maintenance collection is this weekend.
SHARELIFE CAMPAIGN 2019

Next weekend, March 30/31 is the first collection for
this year’s ShareLife campaign. 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. Special brochures and envelopes
are at the back of the church. Next collections are: May 5 & June 2.
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 17, 2019
Sunday Collection : $ 4,847.00
Budgeted Sunday Collection : $ 4,4634.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

24 Marca 2019; Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks.Wyjścia(3.1-15)Koryntian (10.1-12) Łukasz (13.1-9)

Bóg dostrzegając dramat i cierpienie swojego ludu w Egipcie,
powołał Mojżesza aby w Jego imię położył kres niewoli.
Mojżesz ze Starego Testamentu jest zapowiedzią nowego
Mojżesza - Jezusa Chrystusa, którego Ojciec posyła, aby
przez Odkupienie wyrwał ludzi z niewoli grzechu. Każdy
kto dostępuje uwolnienia, a następnie przez pragnienie zła
i własny wybór wraca do niewoli, gardzi łaską Boga.
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.
SPOWIEDŹ CAŁODNIOWA - PIĄTEK, 5 KWIETNIA

W tygodniu od 31 marca do 6 kwietnia w Archidiecezji
Torontońskiej ofiarowany będzie Sakrament Spowiedzi we
wszystkich kościołach przez cały dzień. W parafii św. Teresy
wyznaczonym dniem jest piątek, 5 kwietnia. w godzinach:
9:00 - 11:00 oraz 18:00 - 20:00.
OSTATNI GÓRALE - KINO CINE STARZ W MISSISSAUGA

Film dokumentalny “Ostatni Górale” przedstawia portrety kilku
polskich górali, którzy wykonują te same zawody i dzielą te
same pasje, które zajmowały ich przodków na przestrzeni
minionych kilku stuleci. Ludzi, których charakter kształtuje się
w konfrontacji z naturą - niedostępnymi górami, zmianami
pogody i zwierzętami. Wysokie szczyty Tatr stają się czymś
więcej niż tylko niemym obserwatorem naszych bohaterów. Czy kultura podhalańskich górali jest równie trwała jak
otaczające ich góry? A może to ostatnia chwila, żeby
zarejestrować ją wśród gór, a nie tylko w muzeum sztuki
ludowej? Projekcja filmu odbędzie się w tę niedzielę, 24 marca
o godz. 3:00pm w kinie Cine Starz Mississauga, 377 Burnhamthorpe Rd E, Mississauga (Central Parkway Mall). Bilety są
w cenie zaledwie $5.00. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia !
SHARE LIFE- DOROCZNA KAMPANIA

W następną niedzielę, 31 marca będzie zebrana
pierwsza składka na doroczną kampanię ShareLife,
która pomaga różnym organizacjom w Kanadzie
i poza jej granicami. Broszury informacyjne oraz
specjalne koperty na ten cel znajdują się z tyłu
kościoła. W tym czasie Wielkiego Postu, bądźmy uczuleni na
dzieła charytatywne i wspierajmy je swoją ofiarnością. Kolejne
składki na ShareLife będą: 5 maja oraz 2 czerwca.

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 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..”. Występom będzie
towarzyszyła wystawa przygotowana przez IPN:
“Ks. Władysław Gurgacz Kapelan Polski Podziemnej”.
KAMERALNY CHÓR ZE SZCZECINA W NASZEJ PARAFII

Pani Iwona Wiśniewska-Salamon, która jest dyrygentem Chóru
Kameralnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zaprasza na gościnny występ tego chóru
w Parafii św. Teresy w piatek, 29 marca po Mszy św o godz.
19:00. Na oprawę Mszy świetej oraz na koncert przygotowany
został repertuar o tematyce sakralnej - w szczególności
pasyjnej. Informacje o chórze: http://chorkameralny.zut.edu.pl/
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. Bilety w cenie
55 $ sprzedają: Joanna Szydłowska, tel 905 819 1040 oraz
Joanna Strzeżek, tel.905 845 3553. Zapraszamy!
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KSIĘGA TRZEŹWOŚCI
Z tyłu naszego kościoła wystawiona jest „księga trzeźwości” do
której można wpisać swoje imię i nazwisko (prosimy nie
wpisywać intencji) zobowiazując sie do abstynencji w okresie
Wielkiego Postu w intencji osoby uzależnionej. Intencje będą
objęte modlitwą przed Najśw. Sakramentem
KARTKI ŚWIATECZNE I PRASA KATOLICKA

Z tyłu kościoła można nabyć zestaw 8 kartek świątecznych
($7.00) oraz kolejny numer dwumiesiecznika „Któż jak
Bóg” ($4.00). Zapłatę prosimy uiścić do drewnianej skarbony.
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA ROK 2018

Osoby, które nie odebrały zaświadczen podatkowych, prosimy
o kontakt z biurem parafialnym 416 259 2933.
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 pączki.

