April 7, 2019; Fifth Sunday of Lent
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Isaiah (43.16-21) Philippians (3.8-14) John (8.1-11)

In today’s Gospel, Jesus' response to those who accuse the
woman is more than a caution to us about making judgment
of others. It is a profound lesson in divine mercy and
forgiveness. As sinners, we are all unworthy to judge
the sins of others and we would stand convicted by God
for our transgressions. Yet Jesus, the one without sin and
thus our judge, offers us who are sinners his mercy
and forgiveness. Redeemed by Jesus' compassion, we are
sent to sin no more and to live in God's love and peace.
BAKE SALE AT ST. TERESA’S

This Sunday we are having a Bake Sale in our parish hall.
The baked goods are available for sale after each Sunday
Mass. We thank everyone who contributed for sharing their
baking gift with the parish as well as those who purchased
the baked goods and volunteers who coordinated the event!
Proceeds from the sale will help our Parish budget.
LECTIO DIVINA WITH CARDINAL COLLINS

One Sunday evening each month all are welcome to join
Cardinal Collins for Lectio Divina at St. Michael's Cathedral
Basilica. We begin with music by the Cathedral Vespers
Choir at 6:45 p.m., Vespers (Evening Prayer) at 7 p.m.,
and Lectio Divina from 7:30 to 8:15 p.m. Lectio Divina is
livestreamed at www.stmichaelscathedral.com/live
Lectio Divina (“divine, or sacred, reading”) is the name given
to a spiritual tradition among Christians over the last two
thousand years, in which they attentively and prayerfully read
the word of God. Although there is an element of study in
“Lectio Divina”, it is not the same as Bible study, or exegesis,
where one seeks to interpret the sacred text through analysis, and with the help of the work of scripture scholars.
In Lectio Divina we seek not to master or grasp the sacred
text, but rather through it, prayerfully and silently, to come
into the presence of God. We seek to be humbly attentive to
God’s Holy Word, to savour it, and to let it enter into our heart
as much as our heads, so that it may transform us. One
approach to Lectio Divina is simply to move systematically
though a book of the Bible, but it never involves worrying
about “covering” a certain quantity of text: what matters more
is the quality of our humble attentiveness. We choose a small
portion of the sacred text, and reflect prayerfully upon it.
Lectio Divina is not intended to increase our intellectual
knowledge of the Bible (though it also has that effect);
instead, it is intended to draw us closer to God, and to
transform our attitudes and behaviour.
RETROUVAILLE - HELP FOR TROUBLED MARRIAGES

If you are thinking of separation or divorce or you are already
separated, but want to try again then Retrouvaille can help.
This program will give you the tools to help get your marriage
back on track & opportunity to rediscover one another and
examine your lives together in a new and positive way.
E-mail info@torontoretrouvaille.com or call 416 281 6007.
Upcoming session: Mississauga Friday, April 26, 6:00 pm
to Sunday, April 28 at 2:00 pm .

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( April 8 - 14 )
MONDAY, APRIL 8 Rekolekcje Wielkopostne
*10:00 am † Krystyna Ziętek - Córka z rodziną
† Jadwiga Mikulec (r.) - Rodzina
*7:00 pm † Helena Dunda - Siostra
TUESDAY , APRIL 9 Rekolekcje Wielkopostne
8:00 am † Kevin Cruz - Javier family
*10:00 am † Zofia Wesierska i Teresa Jarmuszczak - Helena Małek
*7:00 pm † Honorata Poźniakowska - Córka z rodziną
WEDNESDAY, APRIL 10 Rekolekcje Wielkopostne

8:00 am † Katarzyna & Władysław Szczucki - Estate
*10:00 am † Adelajda i Jan Sitko - Wnuczka z rodziną
*7:00 pm † Czesława Borowska - Krzysio z rodziną

THURSDAY, APRIL 11 St. Stanislaus

8:00 am For God’s blessing for Hiram Stoute - Wife
7:00 pm † Stanisława i Aleksander Chrostowski

FRIDAY, APRIL 12

8:00 am For God’s blessing for Marta (b-day)- Sister-in-law
7:00 pm † Kazimiera i Edward Kondratowicz - Syn z rodziną

Droga Krzyżowa
SATURDAY, APRIL 13
9:00 am † Regina i Ludwik Zarzycki oraz Jan i Teresa Bronowicki

5:00 pm For God’s blessing for Elizabeth Wilson – Aunt

SUNDAY, APRIL 14,

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

PALM SUNDAY / NIEDZIELA PALMOWA

Intention of Parishioners living & deceased
† Zofia Kulas Córka z rodziną
For God’s blessing for Janina Ziebka – Son & family
† Jerzy Starościak i zmarli z rodz. Misztal - Rodzina

6:30pm Nabożeństwo Gorzkich Żali

7:00 pm Za ofiary Katynia i tragedii smoleńskiej - Gazeta Polska
NEW LIGHTING IN THE PARISH HALL

A new LED energy savings lighting has been installed in the parish
hall. Total cost after government rebate was $1,985.74 CAD.
A word of thanks to our parishioner, Adam Ligęza who did the
installation free of charge!
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. Last weekend, we had the first
collection for ShareLife campaign 2019. Thanks to Your generosity
we have raised a total of $7070.00. We thank all who contributed to
this worthy cause. Next collections for ShareLife will take place on
May 5 & June 2. Special envelopes are at he back of the church.
OFFERTORY: March 30/31, 2019
Sunday Collection : $ 3,780.00
ShareLife : $ 7,070.00
Budgeted Sunday Collection : $ 4,024.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

7 Kwietnia 2019; PiątaNiedziela Wielkiego Postu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks. Izajasza (43.16-21) Filipian (3.8-14) Jan (8.1-11)

“Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”. Liturgia słowa
pomaga nam w pogłębieniu naszej wiary i miłości w Boga.
W postawie Św. Pawła możemy zauważyć głeboką wiarę
i zaufanie do Boga. Spotkanie ze Zmartwychwstałym
sprawiło, że stał się gorliwym apostołem narodów. Niewiasta
z dzisiejszej Ewangelii, która doświadczyła miłości przebaczającej odnalazła nowy sens życia wiary.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII

W dzisiejszą niedzielę, 7 kwietnia, rozpoczynamy w naszej
parafii Rekolekcje Wielkopostne Rekolekcje będą trwać do
środy, 10 kwietnia Poprowadzi je ks. Krzysztof Szary Michalita z Polski. Ksiądz Krzysztof jest Moderatorem
Duszpasterstwa Młodzieży w Zgromadzeniu św. Michała
Archanioła oraz referentem powołaniowym i mistrzem
postulatu. Przebywa w Miejscu Piastowym, gdzie obecnie
powstaje Michalickie Centrum Duszpasterstwa Młodzieży pod
domeną "Szukam Człowieka". Głosi rekolekcje i organizuje
młodzieżowe akcje i spotkania, przy michalickich i innych
placówkach oraz szkołach. Posługę kapłańską pełni od 10 lat.
Pracował wcześniej w Górkach k. Garwolina, w Stalowej Woli
i Markach. Nauki Rekolekcyjne będą głoszone na Mszach św.
niedzielnych oraz od poniedziałku do środy o 10:00 i 19:00.
MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE REKOLEKCJI

Dobry i Miłosierny Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo na
dobre i owocne przeżycie rekolekcji w naszej parafii. Niech ten
czas będzie błogosławiony dla całej naszej wspólnoty
parafialnej. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania
prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego Twojej łaski
i dlatego z ufnością wołamy, „Przyjdź Królestwo Twoje”.
Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu, aby
wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa, żyli jak prawdziwi
wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem
nie tylko ratowania siebie, ale i wszystkich naszych braci
i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od
Boga. Użycz rekolekcjoniście światła i łaski, aby nam wskazał
jaka jest Boża wola i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie
Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy,
uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię o to, przez
Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Duchu Święty Boże,
pomagaj rekolekcjoniście i całej parafii, aby przez rekolekcje
i spowiedź zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed
Bogiem. Matko Kościoła, bądź Matką naszej parafii i razem
ze świętą Teresą wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Tego
który żyje i króluje na wieki wieków. AMEN
WYPRZEDAZ PIECZONYCH PYSZNOŚCI W NASZEJ PARAFII

W dzisiejszą niedzielę mamy w naszej parafii „Bake Sale” wyprzedaż róznorodnych wypieków, z których dochód będzie
przeznaczony na potrzeby naszego kościoła. Dziękujemy
wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję i upiekli ciasta
jak równiez tym, którzy je zakupią. Wyprzedaż jest po każdej
Mszy świętej, a po Mszy o godz 12:30 zapraszamy na
spotkanie z Księdzem rekolekcjonistą, przy kawie i cieście.

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.
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej
w piątki po Mszy św. o godz 19:00 . W niedzielę
o godz 18:30 celebrujemy Gorzkie Żale.
HARCERZE - WYPRZEDAZ JEDZENIA I PALM

Za tydzień Niedziela Palmowa. Zgodnie z tradycja w naszej
parafii harcerze będą sprzedawać zrobione własnoręcznie
palmy (przed kosciołem) oraz jedzenie (w sali parafialnej.)
KARTKI ŚWIĄTECZNE I PRASA KATOLICKA

Jeszcze nie jest za późno, aby nabyć kartki świąteczne (z tyłu
kościoła; $7.00) oraz kolejny numer dwumiesięcznika „Któż jak
Bóg” ($4.00). Zapłatę prosimy uiścić do drewnianej skarbony.
SHARE LIFE– PODZIĘKOWANIE

W poprzedni weekend 30/31 marca zebrana była pierwsza
składka na doroczną kampanię ShareLife, która wspomaga
organizacje charytatywne. Zebralismy sumę $7070.00
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać !
NOWE OŚWIELTLENIE W SALI PARAFIALNEJ

Nowe energooszczędne oświetlenie LED zostało zainstalowane
w sali parafialnej. Całkowity koszt po rządowym rabacie wyniósł
1,985.74 CAD. Wielkie podziękowanie dla pana Adama Ligęzy,
który bezpłatnie wykonał instalację tego oświetlenia!

HOLY WEEK - WIELKI TYDZIEŃ
Holy Thursday, April 18 / Wielki Czwartek, 18 Kwietnia
7:00 pm - Mass; Adoration till 10:00pm
Good Friday, April 19 / Wielki Piątek, 19 Kwietnia
11:00 am - Liturgia Wielkiego Piątku (w j. polskim)
3:00 pm - Good Friday service (English)
6:00 pm - Liturgia Wielkiego Piątku (w j. polskim)
8:00pm - Droga Krzyżowa
Adoration 9:00pm - 10:00pm
Holy Saturday, April 20 / Wielka Sobota, 20 Kwietnia
8:00 pm - Easter Vigil / Wigilia Paschalna
Easter Sunday / Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6:30 am - Msza Św.Rezurekcyjna
9:30 am - Msza Św. (w j. polskim)
11:00 am - Mass of the Resurrection (English)
12:30 pm - Msza Św. (w j. polskim)

