LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Sirach 27:30-28:7 Romans 14:7-9 Matthew 18:21-35
The author of the Book of describes wrath and anger as
“hateful things, yet the sinner hugs them tight.” I, too, have
“hugged tight” to my anger at times over offenses real or
perceived, and so I love the way Matthew’s Gospel challenges us to not only let go of past hurts, but to forgive:
forgive, forgive, forgive. It doesn’t mean glossing over the
human fender benders that can wreck relationships, but
Jesus cautions us to prevent them from becoming the
headlines of our lives. Instead, by opening our ears and our
hearts to the Good News of God’s forgiveness, we can, in
turn, extend it to those who have hurt us.
DEAR PARISHIONERS
I want to greet you all. Your warm welcome and openness to
my return to service with you have exceeded my expectations. I feel honored to work among you. I sincerely thank
Father Dariusz Lewandowski and Father Jan Burczyk for
their dedicated pastoral service in this parish. I am aware that
I am facing great challenges but I believe that with the help of
God and the entire parish community, we will be able to cope
with any trials that await us in the coming years. I would like
to assure you all, that despite the pandemic I will work at full
speed and without limits to meet the expectations and pastoral needs of my dear parishioners. Beloved, at the beginning
of my parish priesthood, I am asking you for prayer support,
good advice, and openness to the serve the parish in any
way you can. God bless.
INSTALLATION OF PASTOR
Bishop John Boissonneau will perform the rite of installation
of Father Jozef Morawski as Pastor of St. Teresa’s Parish on
Saturday, 19 September 2020 at the 5:00 p.m. Mass. All
parishioners are welcomed to attend.
OCTOBER 23-25, 2020
Virtual/ Online Worldwide Marriage Encounter Experience
Live your best life in love. No matter where you are in your
marriage journey, the Marriage Encounter experience is a
heart haven that helps you listen, share and connect more
deeply. There’s no group discussion. It’s just about the two of
you learning to be the best, most loving couple you can be.
Reclaim your love’s joy. It is based around Catholic values,
but couples of all faiths are welcome. Application and Inquiry:
Gerard & Marge McCauley at gerard.marge@rogers.com or
(905) 792-1925. Website: www.wwme.org
THANK YOU
We want to express our gratitude towards Maciej and Edyta
Bauer who sponsored and installed hand sanitizing stations
in our church.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (Sep 14 – 20)
MONDAY, SEPT. 14
7:00 pm † Maria Lis– Róża Różańca
TUESDAY , SEPT. 15
8:00 am Spec. int . of Sabir Ali praying for God’s blessings
7:00 pm O zdrowie I błog. Boże dla Gieni i Mirka - mama
WEDNESDAY, SEPT. 16
8:00 am Intention of Brendan Wilson on B-day– Aunt
7:00 pm † Stanisław Kopycki– brat
THURSDAY, SEPT. 17
8:00 am Spec. Int. Of Michael Ansell on B-day– Godmother
7:00 pm † Stanisław Chełmecki– syn z rodziną
FRIDAY, SEPT. 18,
8:00 am Thanksgiving Mass of Dolores Cruz for 93rd
Birthday– Mercedes with family
7:00 pm † Józef Bzdel w dniu urodzin—żona
SATURDAY, SEPT. 19
9:00 am † Janina i Kazimierz Daniluk
5:00 pm † Baby Angel Arcilla– father & mother
SUNDAY, SEPT. 20, 25TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
9:30 am † Zofia i Jan Kolbiarz—córka z rodziną
11:00 am † Jan Smoluch– sister
12:30 pm W intencji Róży Marii Goretti—dzieci i rodzice
FIRST COMMUNION AND CONFESSION AT ST.TERESA’S
CHURCH
Confession in English– Oct 13th and 15th, 2020 at 5:30 pm.
Confession in Polish– Oct 14th at 5:30 pm.
FIRST COMMUNION
at St.Teresa’s Parish will be celebrated in two groups: on Saturday
Oct 17, 2020 at 11:00 pm (English) and at 2:00 pm (Polish).
BUILDING FUND COLLECTION
Will be held on Sept. 19/20, 2020. Thank you for your support.
SEPTEMBER 13, 2020
SHARELIFE AGENCIES NEED YOUR SUPPORT NOW, MORE
THAN EVER
Mental health problems can escalate if not addressed quickly. That's
why ShareLife-funded agencies have been providing phone and video counselling during the pandemic, so clients don't have to wait until
walk-in counselling resumes. No one is ever turned away due to inability to pay. “The term ‘mental health tsunami’ refers to the increasing
mental health issues that have, and will continue to emerge due to
Covid-19,” says Brenda Spitzer, Executive Director of Catholic Family
of Services of Toronto. Thanks to your support of ShareLife, agencies
like CFS Toronto can continue to meet these growing needs. Today
is ShareLife Sunday. Please give generously.
OFFERTORY:
Sunday Collection : $ 4060.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !
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LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA

NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MARKIEWICZA

Syracha 27:30-28:7 L do Rzymian14:7-9 Mateusz 18:21-35

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za przyczyną
Bł. Ks. Bronisława Markiewicza odprawiana jest w naszej
parafii w każdy wtorek po Mszy św. o godz. 19:00. Imiona
chorych prosimy zgłaszać do biura parafialnego lub do księży.

Nowe serce, które Bóg chce nam dać, to serce gotowe do
przebaczenia na wzór Jezusa. Ilekroć skruszeni prosimy o
miłosierdzie, Bóg przebacza nam i daje kolejną szansę.
Dlaczego więc tak często nie umiemy, czy nie chcemy
przebaczać? Ten, kto krzywdzi innych, wcześniej sam został
skrzywdzony; ten, kto rani innych, wcześniej sam został
zraniony. Oczywiście to nie usprawiedliwia wyboru zła czy
grzechu, lecz wskazuje naprzyczynę. Zemsta tylko poszerza
krąg nienawiści i przemocy, natomiast przebaczenie z serca
zatrzymuje przemoc. Przebaczenie daje szansę na przemianę.
Tylko Ty, Jezu, możesz tak poszerzyć moje serce, by z 7
przeszło do 77, czyli ciągłego przeba- czania razem z Tobą.
DRODZY PARAFIANIE
Pragnę Was wszystkich uściskać i pozdrowić. Wasze gorące
powianie i otwartość na moją ponowną posługę u Was przeszło
moje oczekiwania. Czuję się zaszczycony pracować wsród Was
drodzy rodacy. Serdecznie dziękuję moim poprzedniokom
księżom: Dariuszowi Lewandowskiemu oraz księdzu Janowi
Burczykowi za ich ofiarną posługę duszpasterką w naszej
parafii. Zdaję sobie sprawę z tego że czeka mnie duże wyzwania,
chociażby z tego powodu że dotychczas posługiwało tutaj dwoch
księży. Ale wierzę że z pomocą Bożą i całej wspólnoty parafialnej
damy rade, damy rade podołać trudom i wezawaniom jakie nas
tutaj czekają w najbliższych latach. Chciałybm zapewnić Was
wszystkich, że mimo pandemi i pracy w ograniczeniach,
związanych z restrykcjami, to jednak będę pracować na pełnych
obrotach i bez ograniczeń aby wyjść na przeciw oczekiwaniom i
potrzebom duszpasterskich moich drogich parafian. Kochani, na
początku mojego proboszczowania w naszej parafii proszę Was
bardzo o wsparcie przede wszystkim modlitewne, ale również
wsparcie dobrą poradą, wsparcie rękami gotowymi do pomocy w
różnego rodzjau pracy jaka nas czeka.
INSTALACJA PROBOSZCZA
W sobotę, 19 września, Jego Ekscelencja, Ksiądź Biskup Jan
Boissonneau, pomocniczy buskup archdiecesji Toronto będzie
przewodniczył Mszy świętej o godzinie 17:00, podczas której
nastąpi instalacja mnie na urząd proboszcza naszej parafii. Już
dzisiaj pragnę zaprosić wszsytkich parafian na tę uroczystość.
SHARE LIFE- DOROCZNA KAMPANIA
W tym roku pandemia okazała się bardzo trudna dla kampanii
Share Life. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej osób polega dziś na
agencjach Share Life, z powodu pandemii kampania została
przedłużona. Trzy dodatkowe zbiórki są zaplanowane na 12/13
września 10/11 października oraz na 7/8 llistopada 2020 r.
Celem naszej kampanii parafialnej ShareLife jest suma $29,000 i
potrzebujemy Twojej pomocy, aby osiągnąć ten cel, ponieważ
nasza misja jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Popierając
ShareLife wyciagasz ręce Chrystusa w stronę potrzbujacych.
KOLEKTA BUILDING FUND
Odbędzie się 19/20 września, 2020. Dziękujemy za ofiarność.

PIERWSZA SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚW.
PIERWSZA SPOWIEDŻ
W jęz. angelskim - Pażdziernik 13 &15, 2020 godź. 5:30pm
W jęz. polskim—Październik 14, 2020 godż. 5:30 pm.
PIERWSZA KOMUNIA
Sobota 17 października
grupa angielska – 11:00 rano
grupa polska – 14:00
ODPUST PARAFIALNY – CZWARTEK 1 PAŹDZIERNIKA
8:00 rano – wprowadzenie relikwi św. Teresy od Dzieciątka
Jezus – patronki parafii
8:15 rano - odpustowa Msza św. po angielsku
9:00 rano do 12:00 w południe – adoracja Najświętrzego
Sakramentu i oddanie czci relikwiom św. Teresy
12:00 nabożeństwo do św. Tereski i zakończenie adoracji.
17:00 - popołudniowa adoracja Najświętrzego Sakramentu i
oddanie czci relikwiom sw. tereski
19:00 – uroczysta Msza św. po polsku.
W TYM TYGODNIU – CELEBRACJE LITURGICZNE
W poniedziałek, 14 września, przypada święto
Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym
chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego
Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i
wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.
We wtorek 15 września, przypada wspomnienie Matki
Bożej Bolesnej. Możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były
udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z
Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.
W środę 16 września, przypada wspomnienie liturgiczne
świętych: Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie
bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w
połowie III wieku.
W piątek września, przypada świeto św. Stanisława
Kostki, jezuity, patrona Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy.
ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO NA
POLSKĘ
W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku
Radzieckiego na Polskę w 1939 roku w modlitwach pamiętajmy
o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na
Wschodzie.
PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy Maciejowi i Edycie Bauer za
zainstalowanie i sponsorowanie urządzeń do dezynfekcji rąk w
naszej parafii.

