LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Mt 22, 1-14
We will only be welcomed into God's kingdom if we
welcome Christ's gift of salvation. Like the riff-raff in this
parable we must shed the soiled garments of sin and be
clothed with Christ. In other words, we must repent for our
sins and allow ourselves to be wrapped in the gift of God's
love and mercy. God invites and wants to welcome all of us
into His kingdom. But do we really want that, and are we
prepared to do what He requires of us? Do you, do I, chose
to say, 'Yes' to God and eagerly welcome His invitation to
His Son's heavenly banquet? Or do we find what we think
are more important things to do? Do we repent for sins and
wear Christ's garment of salvation? God wants us welcome
us; do we really want to be with Him?! http://catholicbb.org
HAPPY THANKSGIVING
On behalf of the Parish Staff, I wish you all a Happy Thanksgiving Weekend! Thanksgiving Day arose and still remains a
civil holiday. It is nice to see that many more people attend
church services on this day. Like our ancestors who paused
during their busy and hard lives to give thanks to God for their
sustenance, we also pause during our very busy lives to give
thanks for the many blessings we have received. The Thanksgiving holiday is about giving thanks to God. Our abundance is
reflected in our material provision. We have warm clothing.
Food is plenteous. Shelter is available. Yet our true wealth is
reflected in the spiritual riches, which we have in Christ. We
can give thanks to God for all that he is and all that he has
done for us.
THANKSGIVING DAY MASS SCHEDULE
Mass will be celebrated on Monday, October 12th at 9:30 a.m.
in English and 11:00 a.m. in Polish. There is no 7:00 p.m.
Mass in Polish.
THANKSGIVING TABLE PRAYER
O Gracious God, we give you thanks for your overflowing generosity to us. Thank you for the blessings of the food we eat
and especially for this feast today. Thank you for our home
and family and friends, especially for the presence of those
gathered here. Thank you for our health, our work and our
play. Please send help to those who are hungry, alone, sick
and suffering war and violence. Open our hearts to your love.
We ask your blessing through Christ your son. Amen.
BEATIFICATION - SERVANT OF GOD CARLO ACUTIS –
OCTOBER 10TH 2020.
From the day he received his First Communion at the age of
7, he never missed daily Holy Mass. He always tried, either
before or after the Eucharistic celebration, to pause before the
Tabernacle to adore the Lord, always truly present in the
Blessed Sacrament. Our Lady was his great confidant and he
never failed to honour her by reciting the Holy Rosary every
day. Carlo said that our compass must be the Word of God
that we have to measure up to constantly. But to reach such a
lofty goal very special measures are necessary: the
Sacraments and prayer. In particular, Carlo placed the
Sacrament of the Eucharist at the centre of his life and he
called it “my highway to Heaven”. Carlo was very gifted with
everything related to the world of computers so that both his
friends and adults with computer engineering degrees
considered him a genius. This young believer of the
Diocese of Milan was a mystery, who before he died was
able to offer his suffering up for the Pope and the Church.
Carlo Acutis died at the age of 15 of a galloping
leukaemia, leaving testimony of authentic Christian life.
http://www.synod.va/

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (Oct 12 – Oct 18)
MONDAY, OCT. 12 Thanksgiving Monday
9:30 am † All Souls
11:00 am † Stanisław Biskup– córka z rodziną
TUESDAY, OCT. 13
8:00 am Spec. int. of Myrna Lofranco on her B-day - sister
7:00 pm O Boże błogosławieństwo dla rodziny Kawa
WEDNESDAY, OCT. 14
8:00 am Spec. int. of Cara Ansell on her Birthday– Marian
7:00 pm O łaskę nawrócenia i pojednania dla Aleksa i Gorycji–
Zofia
THURSDAY, OCT. 15
8:00 am Spec. int. of Jonah Dees on his Birthday– aunt
7:00 pm † Aleksander i Stanisław Pietrzykowski
FRIDAY, OCT. 16
8:00 am Spec int. of Daiusz Fik praying for God’s blessing &
good health – mother & family
7:00 pm † Czesława i Alfons Borowski—syn z rodziną
SATURDAY, OCT. 17
9:00 am † Jan, Apolonia i Stanisław Konopka—rodzina
5:00 pm † Katarzyna, Władysław i Stanisław Lichaj– córka z
rodziną
SUNDAY, OCT. 18, 29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
9:30 am † Zdzisław Antończyk—rodzina
11:00 am † Tadeusz Rumian—son
12:30 pm † Jarek Modliński (Rocz. Śmierci) oraz Stanisława
Modlińska– rodzina
THE SACRAMENT OF MARRIAGE
Congratulations to Robert Colabrese & Karolina Tereszkiewicz
who were united in Holy Matrimony.
THE SACRAMENT OF BAPTISM
was bestowed upon:
Dimitri Roberrt Solomos Christofi,
Adam Henry Chichorczyk
SHARELIFE: LIVING THE GOSPEL
“ShareLife is the way the rubber hits the road. This is how we validate
the legitimacy and integrity of our Christian life: not by the words we
speak, but by the love we share, in practical ways. That’s what we do
with ShareLife.” — Cardinal Thomas Collins. Today ShareLife
Sunday. From now through November 8, you can double the impact
of your donation. A generous donor is matching gifts up to $500,000.
Please give during the special collection or anytime using the
ShareLife envelopes in the pews. You can also give securely online
at sharelife.org/donate.
WORLD MISSION SUNDAY
Next week is World Mission Sunday, in a special Extraordinary Missionary Month. We are called through our baptism to be part of the
Church’s missionary efforts.
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).
OFFERTORY:
Sunday Coll: $3695.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Mt 22, 1-14
Obecność Boga jest rzeczywistością radosną i obfitą. Jezus
porównuje ją do uczty weselnej. Ojciec wszystko przygotował,
lecz zaproszeni nie przyszli, gdyż byli zajęci swoimi małymi
sprawami. Ojciec więc zaprosił wszystkich, których słudzy
spotkali. Kiedyś na Wschodzie ubodzy uczestniczący w
uroczystościach otrzymywali wierzchnią szatę jako strój
weselny. Jednak i tu ktoś jej nie przyjął, i został wyrzucony. A
jak jest z nami? Bóg daje nam wszystko. Mimo to potrafimy
wzgardzić Jego zaproszeniem i obdarowaniem w Słowie,
Eucharystii, sakramentach, łaskach, obecności bliźnich. A to
prowadzi nas do rozpaczy. https://www.paulus.org.pl
BEATYFIKACJA CARLO ACUTISA, GENIUSZA
KOMPUTEROWEGO - 10 PAŹDZIERNIKA,
Papież wskazał go młodzieży świata jako przykład zdrowego i
mądrego korzystania ze współczesnych środków komunikacji. 10
października w Asyżu odbędzie się beatyfikacja Carlo Acutisa,
geniusza komputerowego, który zmarł w 2006 r. w wieku zaledwie
15 lat. Carlo chorował na białaczkę i to ona zabrała mu życie.
Wypełniła go fascynacja internetem, a zarazem miłość do Jezusa i
Kościoła. Jego mama wspomina, że doskonale zdawał sobie
sprawę, jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą złe korzystanie z
nowoczesnych technologii informatycznych. Nie chciał więc być ich
niewolnikiem, umiał nad nimi panować i wykorzystać do mówienia
światu o swojej miłości. „Uderza dojrzałość tego chłopca. Zmarł
mając 15 lat, a swą wiarę rozwinął w sposób nadzwyczajny,
wzorcowy. Był młodym chłopcem, kiedy zakochał się w
Eucharystii, a potem pogłębił także swą pobożność maryjną. Był
także katechistą, potrafił dzielić się swoją wiarą z młodymi ludźmi,
nie tylko w sposób klasyczny, w czasie spotkań, ale wykorzystywał
także środki telematyczne. Stworzył projekt informatyczny na
tematy wiary, prowadził także stronę internetową poświęconą
cudom eucharystycznym. Trzeba więc stwierdzić, że żył pełnią
wiary. Uderzają także słowa, które wypowiedział w ostatnich
dniach swojego życia: «Pragnę ofiarować wszystkie moje
cierpienia Panu za Papieża i za Kościół. Nie chcę iść do czyśćca,
chcę pójść prosto do nieba». To mówił 15. letni chłopak! Ktoś, kto
tak mówi, lekko nami wstrząsa i myślę także, że pobudza do
refleksji, by nie żartować sobie z wiary, ale traktować ją poważnie.“
Nastolatek, który ma zostać błogosławionym, a potem świętym,
może być jednym z największych fenomenów dla wyznawców
religii katolickiej w ostatnich latach. Dotąd nie zdarzyło się, by w
gronie osób wynoszonych na ołtarze była tak młoda i wyjątkowa
osoba. Już mówi się o nim jako o "nowym świętym w jeansach i
adidasach".
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Październik to miesiąc różańcowej modlitwy, o której Święty Jan
Paweł II mówił, że to modlitwa, którą bardzo ukochał. My także
wzbudźmy w sobie pragnienie umiłowania tej modlitwy. Niech
pomoże nam w tym udział w nabożeństwach różańcowych, które w
naszej parafii odprawiamy od poniedziałku do piątku po Mszy św.
o godz. 19:00.

NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MARKIEWICZA

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.
ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
Thanksgiving Day to piękne, rodzinne święto. Pragniemy
podziękować Rodzicom za ich wspólne wysiłki wychowania i
wykształcenia dzieci. Dziękujemy Ojcom za trud pracy i
zapewnienie środków do życia całej rodzinie. Dziękujemy
Matkom za dobre i kochające serce oraz poświęcenie dla swych
dzieci. Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom i katechetom
za ich trud i bezinteresowność w przekazywaniu wiary i wiedzy.
Serdeczne podziękowania za każdą modlitwę, pracę,
życzliwość, poparcie materialne i finansowe i trud podjęty dla
naszej wspólnoty parafialnej. Kochani nie zapomnijmy w
naszym podziekowaniu wziąść udział we Mszy dziękczynnej,
która w tym dniu będzie sprawowana w następujących
godzinach: 9:30 rano po anigielsku i 11:00 a.m. po polsku a
po niej nabożeństwo różańcowe. Przypominam że w tym dniu
nie będzie Mszy św. o 19:00.
Życzymy wszystkim
błogosławionego Dnia Dziękczynienia.
PIERWSZA SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚW.
PIERWSZA SPOWIEDŹ
W jęz. angelskim - Październik 13 &15, 2020 godź. 5:30pm
W jęz. polskim—Październik 14, 2020 godż. 5:30 pm.

PIERWSZA KOMUNIA
Sobota 17 października 2020
grupa angielska – godź 11:00 rano; grupa polska – godź 14:00
SHARELIFE
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 kampania została przedłużona.
Dzisiaj jest zaplanowana druga zbiórka. Popierając ShareLife
wyciagasz ręce Chrystusa w stronę potrzbujacych.
KAMPANIA 40 DNI DLA ŻYCIA
Jesienna akcja 40 dni dla Życia to kampania broniąca
nienarodzone dzieci - 40 dni modlitwy, postu i świadectwa na
przeciwko kliniki aborcyjnej „Women's Care Clinic” przy 960
Lawrence Ave. w Toronto. Przyjdź i ofiaruj swój czas. Wiedz, że
aborcja zabija co piąte dziecko w Kanadzie. Informacja:
www.40daysforlife.com/toronto/ Kampania trwa do 1 listopada
2020 r.
NIEDZIELA MISYJNA
W przyszłą niedzielę, w kościołach na całym świecie wierni
będą mieli możliwość wsparcia pracy misjonarzy ofiarą
pieniężną. Prosimy też nie zapominać o modlitwach o nowe i
święte powołania misyjne, aby nie zabrakło ludzi, którzy będą
całym swoim życiem i zapałem wsiewać ziarno ewangelicznej
prawdy w ludzkie serca, które jeszcze Chrystusa nie znają.

