April 21, 2019; Easter Sunday of the Resurrection of our Lord
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (10.34-43) Colossians (3.1-4) John (20.1-18)

Today’s readings invite us to assess where we are in the
journey of faith. The story of Mary Magdalene at the empty
tomb captures the central mystery of our faith in a very
personal and intimate encounter. She is so overwhelmed by
grief that she does not recognize Jesus at first; only when
He calls her by name does she finally realize who He is.
What a joy that must have been ? Let us proclaim the truth
of the resurrection, not only with words but with our lives.
FROM THE PASTOR’S DESK
"Christ died for all, so that those who live
would no longer live for themselves, but for
Him who died and rose for them" /2 Cor 5,15/
My dear parishioners, once again, we participate
in the saving events of the death and resurrection of Jesus Christ. His death has broken the
chains of sin that compel us to live for ourselves,
and His resurrection is our strength to give ourselves to others in love. Let the Resurrected Christ be an inexhaustible
source of love in the service of others, that we may become signs of His presence in the world. Happy Easter!
DIVINE MERCY SUNDAY - SPECIAL INDULGENCES

Next Sunday we will celebrate the Divine
Mercy Sunday. We can prepare for that special day by reciting the Chaplet of the Divine
Mercy. On this day the faithful can receive a
very special plenary indulgence for themselves. The special graces promised by our
Lord for Mercy Sunday directly by our Lord
(through a prophetic revelation given to St.
Faustina), can be received by a soul in a state
of grace, but with imperfect love for God, and
imperfect contrition for sin - as long as the
soul merely trusts in the Mercy of God,
and clings to Him because of His promised benefits.
A plenary indulgence, however, can only be obtained through
the performance of an indulgenced work as an expression of
pure love for God. If the intentions of one's indulgenced work
are not pure (the work is done in part out of fear of hell, purgatory or the desire to impress friends / relatives — rather
than purely out of love for God) then the indulgence obtained
will be only partial, not plenary. The most special grace promised by our Lord for Mercy Sunday is nothing less than the
equivalent of a complete renewal of baptismal grace in the
soul: "complete forgiveness (remission) of sins and punishment." Such a measure of grace can only be received otherwise through baptism itself, or through making a sacramental
confession as an act of perfect contrition for sin, out of pure
love for God. Everyone is encouraged to draw from the
source of Lord’s Mercy on that special day.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( April 22-28)
MONDAY APRIL22, PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
9:30 am † Wojciech Pyrlik - Rodzina
12:30 pm † Helena i Józef Grobelny - Maria
TUESDAY , APRIL 23

8:00 am † Brenda Reyes - Sister
7:00 pm † Lidia Frycz, Irena i Henryk - Danuta z rodziną

WEDNESDAY, APRIL 24
8:00am For God’s blessing & needed graces for Kalina & Kama
7:00 pm † Stefania Tomaszewska - Córka z rodziną
THURSDAY, APRIL 25

8:00 am For God’s blessing for Omar Ali - Mother
7:00 pm † Bronisław Lizak - Syn z rodziną

FRIDAY, APRIL 26

8:00 am For God’s blessing for Rustom & Gil Rafol
7:00 pm † Dorota Nowakowska - Siostra z rodziną

SATURDAY, APRIL 27

9:00 am

† Ks. Stanisław Sznyrowski - Przyjaciel

5:00 pm For God’s blessing for Jeffrey Stoute - Mother
SUNDAY, APRIL 28 , DIVINE MERCY SUNDAY/ NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Czesława, Bolesław i Wacław Daniłko - Rodzina
11:00 am † Maria & Jerzy Kukulski - Margot & family
12:30 pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Stanisławy i Józefa Bzdel
3:00 pm Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
7:00pm † Milan i Alojzy Wiśniowski - Córka Maria
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. We thank you for your faithful
support so far as our first collection is behind us. Next collections for
ShareLife: May 5 & June 2. Special envelopes are in your sets
& at the back of the church. “Together we can work wonders!”
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 4:00PM
to 5:00PM or 5:00PM to 6:00PM on Thursdays at St. Teresa’s Parish Hall. 10 students per class To enroll go to https://
www.violintss.com/st-teresa-parish
OFFERTORY: April 13/14, 2019
Sunday Collection : $ 6,769.00
Budgeted Sunday Collection : $ 4,024.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

21 Kwietnia 2019; Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dz.Apostolskie (10.34-43) Kolosan(3.1-4) Jan(20.1-18)

Liturgia słowa odsłania nam prawdę pustego grobu,
przekonując nas o realizmie zmartwychwstania Chrystusa.
1 czytanie ukazuje wiarę Świętego Piotra w Chrystusowe
zmartwychwstanie. Natomiast w 2 czytaniu Święty Paweł
wskazuje na znaczenie wielkanocnej radości w życiu
ochrzczonego. Św. Jan ukazuje nam Apostołów biegnących do
grobu Chrystusa , gdzie Apostołowie na nowo odkryją wiarę.
SPOD PIÓRA PROBOSZCZA
„Za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci,
co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego,
który za nich umarł i zmartwychwstał” /2Kor5,15/
Moi drodzy, po raz kolejny uczestniczymy
w zbawczych wydarzeniach śmierci i
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jego śmierć
zerwała łańcuchy grzechu, które nas przymuszują,
aby żyć dla siebie, a zmartwychwstanie jest mocą, aby dawać
siebie innym w miłości.
Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie niewyczerpanym
źródłem radości i miłości, abyśmy mogli stawać się znakami
Jego obecności w świecie. Wesołych Świąt!
NABOŻEŃSTWO - GODZINA MIŁOSIERDZIA - GODZ 15:00

W następną niedzielę, 28 kwietnia, w naszym
kościele z racji Niedzieli Miłosierdzia Bożego
odprawione będzie nabożeństwo o godz. 15:00.
Naszym przygotowaniem do tego święta niech
będzie codzienne odmawianie koronki do
Miłosierdzia Bożego; wspólnie Koronkę bedziemy
odmawiać przed Mszą świętą. Zapraszamy do modlitwy.
ODPUST ZUPEŁNY W NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W Święto Bozego Miłosierdzia w celu
rozbudzenia w wiernych jak najżywszej czci
Bożego Miłosierdzia – ze względu na
przebogate duchowe owoce, jakie może ona
wydać, udziela się odpustu zupełnego na
zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna,
komunia św. modlitwa w intencjach papieskich)
każdemu wiernemu, który w II Niedzielę
Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w
jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem
całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie
udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego
Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym
Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym
w tabernakulum, modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając
pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu
Miłosierny, ufam Tobie»). Skorzystajmy z tego wielkiego daru!

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.
UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W WILNIE

Konferencja Polskich Księży zaprasza na uroczystości
odpustowe ku czci Bożego Miłosierdzia w Wilnie, które się
odbędą w sobotę, 27 kwietnia. Uroczystej Mszy św.
przewodniczył będzie oraz Słowo Boże wygłosi Arcybiskup
Tadeusz Wojda z Białegostoku. Program uroczystości:
o godz. 11:00 Różaniec, 11:30 – Uroczysta Msza św. 15:00 –
Koronka do Bożego Miłosierdzia wraz z nabożeństwem.
REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE

30 CZERWCA - 7 LIPCA

Rekolekcje Ignacjańskie odbedą się pod patronatem parafii
Św. Maksymiliana Kolbe. Fundament I, II, III, IV tydzień;
w połączeniu z doświadczeniem Odnowy w Duchu Świętym.
Zapraszamy do Ośrodka Mount Mary Retreat Centre, Ancaster.
Prowadzący: o. Pawel Sawiak SJ oraz o. Bartosz Ponichtera
SJ wraz z zespołem wokalno - ewangelizacyjnym “Mocni w
Duchu” z Polski. http://www.mocni.jezuici.pl/ Do uczestnictwa
zachęcamy zarówno osoby, które jeszcze nigdy nie odbyły
Ćwiczeń Ignacjańskich, a także te, które przeszły już drogę
pięciu tygodni ćwiczeń i pragną na nowo wgłębić się
w tajemnicę miłości Boga do człowieka. Ćwiczenia Duchowe,
powszechnie zwane Rekolekcjami Ignacjańskimi, przeżywane
w klimacie modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym
i zupełnego milczenia, stwarzają szczególną okazję do
lepszego poznania siebie, a przede wszystkim do odkrycia
miłości Bożej. Koszt: $620 od osoby, w tym posiłki i noclegi.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie danych osobowych
na email magis0007@gmail.com lub o telefon do Magdy cell
905-301-7544. Info na stronie http://magis.webs.com/
PIELGRZYMKA DO AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY

Ojciec Jacek Cydzik zaprasza na doroczną pielgrzymkę do
Amerykanskiej Częstochowy, na spotkanie słuchaczy Radia
Maryja i Widzów TV TRWAM z Ameryki Północnej W tym roku
pielgrzymka potrwa od 5 do 8 lipca. Oprócz Doylestown
odwiedzimy także Waszyngton, gdzie między innymi zwiedzimy
budynek Kapitolu, nawiedzimy Bazylikę Niepokalanego
Poczęcia Matki Bożej oraz centrum św. Jana Pawła II. Cena
$590. Zapisy i info: Orbis Vacation & travel 905-624-1115,
2065 Dundas Street East #107, Mississauga, oraz u Joanny
Strzezek, 905 845 3553" i Joanny Szydlowskiej 905 819 1040.
PROGRAM MUZYCZNY W PARAFII ŚW. TERESY

Zachęcamy rodziców do zapisania dzieci na lekcje gry na
skrzypcach / wiolonczeli w programie muzycznym Toronto
Singing Strings! Program TSS jest oferowany uczniom z klas
SK/1 - 6. Toronto Singing Strings będzie działać jako lekcje
grupowe (max. 10 ucznów) w czwartki, przez 1 godzinę od
16:00 do 17:00 lub od 17:00 do 18:00, w kościele Św. Teresy.
Zapisy : https://www.violintss.com/st-teresa-parish.

