March 31, 2019; Fourth Sunday of Lent / Laetare Sunday
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Joshua (5.9-12) Corinthians (5.17-21) Luke (15.1-32)

Today’s Gospel story is perfect for Lent: the youngest son
claims his inheritance & spends all of his money
“prodigiously”. This story could be called the story of prodigal Father who is generous with his love and welcomes us
even when we have been unwise or hurtful to others.
We have only to acknowledge our mistakes and come
LENTEN ALL DAY CONFESSION - MARCH 31 - APRIL 6

From 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
on Friday, April 5, 9:00 -11:00am & 6:00- 8:00pm.
BAKE SALE AT ST. TERESA’S

We are in the process of organizing Bake Sale that would
benefit our parish. Planned date for that event is Sunday,
April 7. The baked goods will be available for sale after each
Sunday Mass at our Parish Hall. We kindly ask anyone with
baking skills to share your gift with the parish and bake
something for our sale. Drop off of the items is planned for
Saturday, April 6. More details will come at a later date.
CATHOLIC CEMETERIES IN OUR ARCHDIOCESE

Today we welcome at St. Teresa Parish Frank Gianetta from
Catholic Cemeteries. Catholic Cemeteries are a vital part of
the Catholic Church. Managed by the Archdiocese of
Toronto, each Catholic cemetery reflects our Catholic beliefs.
For 2000 years Catholic burial has been our heritage and
natural conclusion to our lives. To be buried together as a
family and a community who have lived and shared their faith
in the Church, which Jesus Christ established, is the very
reason why we, as Catholics, choose to be buried in a
Catholic Cemetery. As you leave the Church today you will
receive material which concerns you and your family as
Catholics. Please take time to reflect on this information .
RECYCLING

Recycling is very important as waste has a huge negative
impact on the natural environment. Harmful chemicals and
greenhouse gasses are released from rubbish in landfill sites.
Recycling helps to reduce the pollution & saves energy as
the manufacturer doesn't have to produce something new
from raw natural resources. At. St. Teresa’s we are part of
the recycling program. Key to recycling is proper sorting of
recyclables, otherwise the sorting machines get broken or the
whole bin is rejected & goes to the landfill instead. Please
take your time to familiarize yourself with city rules about
proper recycling & do your part. God gave us this earth to
govern. Let us cherish God’s gift to us by taking care of this
land for ourselves and for generations to come.
ROSARY PAPAL INTENTION FOR APRIL

For doctors and their humanitarian
collaborators in war zones, who risk their
lives to save the lives of others.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( April 1 - 7 )
MONDAY, APRIL 1

7:00 pm † Roman Piechotka - Córka z rodziną

TUESDAY, APRIL 2

8:00 am † Jovencio Javier – Family
7:00 pm † Marian Pastusiak (1r) - Żona z synem
WEDNESDAY, APRIL 3

8:00 am For God’s blessing for Cecilia Bitong - Aunt
7:00 pm † Czesława i Alfons Borowski - Honorata z rodziną

THURSDAY, APRIL 4

8:00 am † Henryk i Piotr Musialik - Ema
7:00 pm O Boże błog i łaski Ducha św. dla Marty Obuchowskiej
- Rodzice

FIRST FRIDAY, APRIL 5 Pierwszy Piątek
8:00 am † Janina & Antoni Godlewski, Edward, Irena, Vitold,
Leon, Zofia & Tymuli - Family

7:00 pm W intencji Rycerzy Kolumba i ich rodzin

Droga Krzyżowa
SATURDAY, APRIL 6

9:00 am W int. Róż Różańca świętego w parafii św. Teresy

5:00 pm † Joseph Genilo - Javier family
SUNDAY, APRIL 7,

FIFTH SUNDAY OF LENT

8:00 am Intention of Parishioners living & deceased
9:30 am O Boże błog. dla Marka, Grzegorza, Tomasza,
Krzysztofa i Małgorzaty - Mama
11:00 am † Jerzy Myszkowski - Urszula & family
12:30 pm † Józef Olkowski - Córka z rodziną
6:30pm Nabożeństwo Gorzkich Żali

7:00 pm † Zbigniew Ostrowski - Córka z rodziną
SHARELIFE CAMPAIGN 2019

Share Life appeal raises funds to support the work of over
40 agencies, putting Catholic values into action on a daily
basis in all that they do: reach out to serve the elderly,
families in crisis, people with special needs, children and
youth, and immigrants and refugees. They provide education for
priests & Pastoral Mission Fund, they reach out to some of the most
vulnerable, marginalized and needy people in our community,
helping our neighbours, friends and fellow parishioners as they work
through difficult times. This demonstrates commitment to Catholic
charity in a meaningful way. This weekend, March 30/31 is the first
collection for ShareLife 2019. Next collections: 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 24, 2019
Sunday Collection : $ 4,160.00
Building Maintenance : $ 3,454.00
Budgeted Sunday Collection : $ 4,834.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

31 Marca 2019; Czwarta Niedziela Wielkiego Postu / Niedziela Laetare
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks.Jozuego(5.9-12)Koryntian(5.17-21)Łukasz(15.1-32)

Słwo Boga ma moc nas uzdrawiać, dlatego dzisiejsza liturgia
słowa, ukazując Boga troszczącego się o człowieka, stanowi
wspaniałe lekarstwo na rany naszego serca. Najpełniej jednak
Bóg ukazał, kim jest, przez swojego Syna Jezusa Chrystusa,
przez którego pojednał ze soba świat i wciąż wybiega do
człowieka z miłością, jak na spotkanie marnotrawnego syna.
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE

Pośród wszystkich niedziel Wielkiego Postu na specjalne
wyróżnienie zasługuje czwarta. Nazywana jest ona Niedzielą
Radości - Laetare, a kapłan może w ten dzień przybrać ornat
koloru różowego tak jak w III niedzielę Adwentu - Gaudete.
Charakter czwartej niedzieli Wielkiego Postu najlepiej oddaje
antyfona na wejście: „Raduj się Jerozolimo, zbierzcie się
wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście
smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej
pociechy” (por. Iz 66, 10-11). Źródłem naszej pociechy jest
oczywiście Chrystus. Liturgia słowa ukazuje Go jako tego,
który uzdrawia ze wszelkich chorób, jako jedynego Zbawiciela.
Chrystus jest Światłem, które oświeca ludzkie drogi, ale przede
wszystkich wyprowadza człowieka z ciemności grzechu.
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.
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 są
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.
KARTKI ŚWIĄTECZNE 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.
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych,
przebywających na obszarach objętych wojną,
którzy ryzykują własne życie by ratować życie

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.
SHARE LIFE- DOROCZNA KAMPANIA

W ten weekend 30/31 marca będzie zebrana
pierwsza składka na doroczną kampanié 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.
WYPRZEDAZ PIECZONYCH PYSZNOŚCI W NASZEJ PARAFII

W niedzielę, 7 kwietnia planujemy zorganizowac w naszej
parafii „Bake Sale” - wyprzedaż róznorodnych wypieków,
z których dochód będzie przeznaczony na potrzeby naszego
kościoła. Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w tę
akcję i prosimy o upieczenie ciast oraz dostarczenie ich do sali
parafialnej w sobotę, 6 kwietnia. Wyprzedaż słodkich wyrobów
będzie po każdej Mszy świętej, a po Mszy o godz 12:30
zapraszamy na spotkanie z naszym Księdzem rekolekcjonistą
Krzysztofem Szarym, przy kawie i cieście.
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

Jak w każdą niedzielę, zapraszamy po Mszach św o 9:30, 11:00
i 12:30 do naszej sali parafialnej na kawę i pączki.
KATOLICKIE CMENTARZE W ARCHIDIECEZJI TORONTO

Katolickie cmentarze zawsze były i bedą żywą częścią Kościoła
katolickiego. Cmentarze te są pod patronatem Archidiecezji
Toronto gdzie przestrzegany jest kod katolickiej wiary. Wielu
naszych braci i sióstr spoczywa na katolickich cmentarzach w
Toronto i okolicy. Jako katolicy, powinniśmy wybierać katolickie
cmentarze na miejsce spoczynku naszych zmarłych. Informacji
na ten temat udziel dziś przedstawiciel Cmentarzy Katolickich,
Frank Gianetta. Broszury znajdują się przy wejściu do kościoła.
SORTOWANIE ODPADÓW - RECYCLING

Rzetelne sortowanie śmieci zdecydowanie ułatwia ich recycling
tj. ilość odpadów przekazanych zamiast na składowiska, do
ponownego zużycia. Poza tym dzięki rozwojowi recyclingu
dbamy o środowisko, czyli również i o swoje zdrowie. Szanujmy
dar ziemi danej człowiekowi przez Boga w posiadanie, aby ją
strzegł poprzez pracę, a nie niszczył. Nasza Parafia św. Teresy
uczestniczy w recyclingu, ale niejednokrotnie cały pojemnik
musi być wyrzucony do śmieci, ponieważ znajduje się tam zbyt
wiele odpadów, które się nie kwalifikują i zanieczyszczają cały
kontener. Prosimy parafian aby zapoznali się z tym co się
nadaje do przetworzenia, a co do śmieci na stronie internetowej
https://www.toronto.ca/services-payments/recyclingorganics-garbage/houses/what-goes-in-my-blue-bin/
Taka niewielka rzecz pomoże zredukowac wysypiska śmieci,
abyśmy nie tylko my, ale również nasze dzieci mogły korzystać
z piękna przyrody, którą stworzył nasz dobry Bóg.

