April 14, 2019; Passion Sunday
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Isaiah(50.4-7) God’s suffering servant brings us hope
Philippians(2.6-11) A hymn to Jesus’ humility and exaltation
Luke(22.14-23) The suffering and death of Jesus

It is time to hear once again the ancient story of
self-giving; to ponder the mystery of the One who
stays faithful to His calling, despite feeling abandoned.
We hear the story, we reflect on it & we find HOPE.
HOLY WEEK

Today we are celebrating the Palm / Passion Sunday.
We remember the passion and death of our Lord Jesus
Christ, the event that has brought us salvation and new life.
Today we enter into Holy Week - that special time when
we experience the core of our faith.
We will start the Sacred Paschal Triduum on Holy Thursday
of the Lord’s supper at 7:00pm. At this special celebration we
remember and celebrate Jesus’ gift of the Eucharist. It is the
night when we renew our mandate to serve one another in
the washing of the feet, which took place at the Last Supper.
Good Friday Service of the Passion of our Lord at 3:00pm
(in English). Please remember that on that day, when we
commemorate our Lord’s death, the faithful are obligated to
fast and abstain from meat products.
Holy Saturday the Easter Vigil of Resurrection - after sunset:
8:00pm will start with the Service of Light, when the Paschal
candle is lit from blazing fire and brought into church in
procession and proclamation: May the light of Christ, rising
in glory, dispel the darkness of our hearts and minds.
After that, we will renew our baptismal promises, listen to the
Liturgy of the Word and participate in the Holy Eucharist
Easter Sunday - the Solemnity of the Resurrection of the
Lord will be celebrated in English at 11:00am (there is no
8:00am Mass). With that Sunday we enter the Easter Season
which totals 50 days - Easter Sunday to Pentecost Sunday.
The Easter Season is a time for reflection on and deepening
of our awareness of the mysteries we prepared for in Lent
and celebrated at the Triduum.
GOOD FRIDAY COLLECTION

On Good Friday during the veneration of the
Cross, there will be Pontifical collection
for the Holy Land, to upkeep the Holy Sites - the
land of Jesus. Please give generously .
BLESSING OF THE EASTER BASKETS

On Holy Saturday, the people of God remain in prayer and
fasting at the tomb of the Lord, meditating on
His suffering and death. The traditional blessing
of the Easter baskets is being held at the church
from 11:00 am to 3:00 pm , every half hour.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (April 15 - 21)
MONDAY, APRIL 15

7:00 pm † Maria Kiełczewska i Halina Malczewska - Bożena
W intencji Bogu wiadomej
Od godz. 18:00 - Spowiedż Wielkopostna

TUESDAY, APRIL 16

8:00 am † Marcosa Salud - Javier family
7:00 pm † Halina i Klemens Jurek - Syn z rodziną

WEDNESDAY, APRIL 17

8:00 am Int. of Bernadette Makawa - Friend
7:00 pm † Władysław Szuflita - Kazik z rodziną

HOLY THURSDAY, APRIL 18, MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

7:00 pm

Dziękczynna w intencji Księży Parafii św. Teresy
† Fr. Stanisław Smoroń & Fr. Stanisław Ćwiertnia

GOOD FRIDAY LITURGY , APRIL 19, WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
11:00 am Liturgia Wielkiego Piątku (w j. polskim)
3:00 pm Good Friday Liturgy (English)
6:00 pm Liturgia Wielkiego Piątku (w j. polskim)

8:00pm

Droga Krzyżowa

HOLY SATURDAY, APRIL 20, WIGILIA PASCHALNA / EASTER VIGIL

8:00 pm

Int. of Parishioners living & deceased
† Aleksandra & Bolesław Burczyk

EASTER SUNDAY, APRIL 21, NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6:30 am Rezurekcja † Józef i Aniela Rafacz oraz Józef Leja

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

† Józefa i Jan Smyda - Córka z rodziną
Int. of Melissa Guiyab-Adams (b-day) - Margarita
O Boże błog dla Moniki z rodziną - Mama
No 7:00pm Mass

EASTER MONDAY, APRIL 22, PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
9:30 am † Wojciech Pyrlik - Rodzina
12:30 pm † Helena i Józef Grobelny - Maria
BAKE SALE AT ST. TERESA’S

We thank everyone who contributed to the success of our bake
sale, whether it was through baking the goods, selling or purchasing them. The proceeds: $ 1375.00 will help our parish budget.
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

Everyone is invited for coffee, donuts & to purchase delicious food
to our parish hall after 9:30am, 11:00am & 12:30pm Masses.
MUSIC PROGRAM AT ST. TERESA PARISH
Toronto Singing Strings (TSS) offers group lessons for violin or

cello for students from SK, grades 1 to 6, Classes are from 4:00 to
5:00pm or 5:00 to 6:00pm on Thursdays at St. Teresa’s Parish
Hall. 10 students per class. Class time is divided into playing and
singing. To enroll go to https://www.violintss.com/st-teresa-parish
OFFERTORY: April 6/7, 2019
Sunday Collection : $ 4,550.00
Budgeted Sunday Collection : $ 4,024.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

14 Kwietnia 2019; Niedziela Męki Pańskiej
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Izajasz(50.4-7)L. do Filipian(2.6-11)Łukasz(22.14-23)

Liturgia słowa St. Testamentu, słowami Izajasza zapowiada
cierpienie, któremu w sposób całkowicie wolny podda się Syn
Boży. Posłuszeństwo Chrystusa, o którym usłyszymy z nauki
św. Pawła, prowadzi przez uniżenie krzyża do
wywyższenia w chwale przez Ojca. Rozważanie
Męki Chrystusa uzmysławia nam ogrom bólu,
którego doświadcza Jezus - prawdziwy człowiek.
Zamyślenie nad drogą krzyżową prowadzi nas do umiłowania
Boga, który cierpi z miłości do kazdego człowieka.
WIELKI TYDZIEŃ

Niedzielą Palmową, rozpoczynamy Wielki Tydzień, intensywny
okres przygotowań do świętowania Zmartwychwstania
Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu,
uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia aby
wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie
przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.
Wielki Czwartek - Pamiątka ustanowienia Sakramentu
Eucharystii i Kapłaństwa. Podczas liturgii - obrzęd obmycia nóg.
Po Mszy -przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy.
Wielki Piątek - W tym dniu Kościół nie celebruje Mszy świętej
ale gromadzimy się na Liturgii Męki Pańskiej, która składa
się z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii świętej.
Pamiętajmy, że w tym dniu obowiązuje nas ścisły post.
Wielka Sobota - Wigilia Paschalna - obrzęd poświęcenia ognia,
uroczyste Exsultet, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna oraz
Eucharystia - uwielbienie Boga w tajemnicy Zmartwychwstania.
Niedziela Zmartwychwstania - w tym dniu dajemy uroczyste
świadectwo, że Pan zmartwychwstał i jest z nami.
WIELKOPOSTNA OFIARA PRZY ADORACJI KRZYŻA

Ofiara składana na tacę w Wielki Piątek jest
przeznaczana na utrzymanie sakralnych obiektów
w Ziemi Świętej. Za ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać” .
POŚWIĘCENIE POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

Tradycyjne poświęcenie pokarmów w naszym kościele
w Wielką Sobotę, 20 Kwietnia od 11:00 do 15:00 co
pół godziny. Przed poświęceniem – wspólna modlitwa.
KARTKI ŚWIĄTECZNE I PRASA KATOLICKA
Można jeszcze nabyć kartki świąteczne (z tyłu kościoła; $7.00)
i „Któż jak Bóg” ($4.00). Zapłatę wrzucamy do drewnianej skarbony.
BAKE SALE - PODZIĘKOWANIE

W ubiegłą niedzielę mieliśmy w naszej parafii „Bake Sale” wyprzedaż róznorodnych wypieków. Dziękujemy wszystkim,
którzy zaangażowali się w tę akcję i upiekli ciasta jak równiez
tym, którzy je sprzedawali i zakupili. Dochód z wyprzedaży
wyniósł $1375.00 i będzie przeznaczony na potrzeby parafii.
HARCERZE - WYPRZEDAZ JEDZENIA I PALM

W dzisiejszą niedzielę zgodnie z tradycją w naszej parafii,
harcerze będą sprzedawać zrobione własnoręcznie palmy
(przed kościołem) oraz jedzenie (w sali parafialnej).

SŁOWO OD KS. REKOLEKCJONISTY, KRZYSZTOFA SZAREGO

Zawsze w sercu pozostanie mi piękne doświadczenie, choćby
tych kilku dni obecności we wspólnocie Parafii Św. Teresy.
Teraz na własniej skórze przekonałem się, że są i takie chwile
w życiu, kiedy Jezus obdarza człowieka, dając w nadmiarze.
Ja doświadczyłem tej szczególnej łaski przez pośrednictwo
tych wszystkich, z którymi mogłem poczuć się jak u siebie
w domu, doświadczyć duchowego klimatu prawdziwej
wspólnoty i modlitwy, a w wolniejszych chwilach również
porozmawiać. Z serca dziękuję braciom i siostrom którzy
obiecali pamięć modlitewną w mojej intencji oraz za dzieła,
które zostały mi powierzone. Pierwszą z nich jest troska
o powołania a drugą działalność w kierunku naszej
michalickiej młodzieży. Księdzu proboszczowi i każdemu
z osobna chciałbym podziękować również za dar ofiary, na
nowe dzieło naszego zgromadzenia zakonnego, którym jest
tworzenie strefy rekreacji i wypoczynku młodzieży w Miejscu
Piastowym. W wyrazie wdzięczności już dzisiaj pamiętam
w modlitwie o każdym i każdej z Was. Na czas najbliższy
życzę ciepłych i radosnych świąt, ale nie tylko za oknem ale
również w Waszych sercach, dzięki Zmartwychwstałemu
Jezusowi, kóry ożywia i potrafi uradować. Któż jak Bóg!
Ks. Krzysztof Szary CSMA

HOLY WEEK - WIELKI TYDZIEŃ
Holy Thursday, April 18 / Wielki Czwartek, 18 Kwietnia
7:00 pm - Eucharist of the last Supper
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 Liturgy (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)
Easter Monday, 22 Kwietnia Poniedziałek Wielkanocny
9:30 & 12:30 (w j.polskim)

