LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Mt 22, 34-40
Today Jesus is asking us to be wholehearted. He desires
that we love God wholeheartedly. God should be first and
foremost in our lives. However, Jesus also tells us to “love
our neighbor as we love ourselves.” Both commandments
are challenging. However, the instruction to love our
neighbor as we love ourselves may be more challenging
than the first commandment! This 2nd commandment often
stretches us in uncomfortable ways. We don’t always like
our neighbor. Our neighbor may be an individual who may
have wounded us, insulted us or ignored us. And the
emotion we experience with this individual most likely is far
from being ‘loving.’ Yet, Jesus calls us to love each and
every person we encounter: the ones we like as well as the
individuals we prefer to keep our distance from. Today
strive to keep Jesus’ call in your mind and heart.
Consciously strive to love each and every person you
encounter, no matter how you feel about them. Who knows:
you may encounter an individual who consciously may be
striving to love you!
RULES IN THE CHURCH DURING THE PANDEMIC
In the regard of the reopening churches decision, the Archdiocese issued several guidelines that must be in place to ensure
the safety of all participants in the Holy Liturgy. We encourage
you to use hand sanitizer before entering the church.· To wear
a properly fitted face mask or covering – covering both your
mouth and nose. To provide the church with the required distance of 2 meters between liturgy participants, seats in the
pews are marked with green tape to indicate where to sit.
·During Holy Communion, everyone will come out of their
pews in turn, including those who do not receive the Eucharist.
While going up to receive communion and keeping a distance
of 2 meters, we head toward the minister, stand in the designated place before the priest and after the words “Body of
Christ” we answer “Amen”. Then, with stretched out hands we
approach and receive Holy Communion. Until further notice,
this will be the only form of acceptance of Holy Communion.
Those who do not receive the Eucharist will still walk in procession, crossing their arms on their chests to receive a blessing. To increase the number of people we ask families from
the same address to come to Mass together, as members of
the same household are not required to maintain 2 meter social distancing.· We kindly ask you to place your donation in
the offertory BOX at the back of the church or by the exit door.
BUILDING FUND
collection will be held this weekend. The funds raised will help
to cover the new carpet costs, as well as the new brick around
the church. These two projects are required by our insurance
company and must be finished as soon as possible.
CEMETERY PRAYERS
With regret we have to inform you that due to the COVID19
restrictions there will be no prayers held at the cemeteries on
the Solemnity of All Saints and All Souls. However, a Divine
Mercy Chaplet will be said after each Sunday Mass (Nov.1st,
2020) for all the departed. Also on November 2nd, there
will be an additional English Mass at 8:00 am in the intentions of All Souls.
SELLING CANDLES
Today and next week, girl scouts from troop "Rzeka" will be
selling candles. The funds raised from the sale will go towards
the support of girl scouts. We appreciate your support.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (Oct 19 – Oct 25)
MONDAY, OCT. 26
7:00 pm W int. Róży Marii Goretti o błog. Boże– dzieci i
rodzice
TUESDAY, OCT. 27
8:00 am † All Souls
7:00 pm † Stanisław Marcinkiewicz– córka z rodz.
WEDNESDAY, OCT. 28
8:00 am † All Souls
7:00 pm † Za zmarłych z rodz. Milaniak i Nowak
THURSDAY, OCT. 29
8:00 am † All Souls
7:00 pm †Anna Dziekońska
FRIDAY, OCT. 30
8:00 am † All Souls
7:00 pm O zdrowie i błog. Boże dla Roberta– mama
SATURDAY, OCT. 31
9:00 am O błog. Boże dla Stanisławy i Romka Romasz—Kasia
5:00 pm † Zuzanna i Bronisława Błaszczyk (Rocznica Śmierci)
SUNDAY, NOV 01, ALL SAINTS
9:30 am † Bronisława i Henryk Kieras– córki
11:00 am † All Souls of Faithful Departed &
† Stanislaw Stalony (death Anniv.)– wife with family
12:30 pm † Stanisława Rybicka—Cyna —córka
ALL SOULS ENVELOPES
November is a time of prayer for our dearly departed. We recall those
who have left to be in God’s Kingdom: to whom we owe a debt of
gratitude. In our prayers we offer them up to God’s Mercy. In addition
to our private prayers and Mass intentions, the Church has a tradition
of Remembrance Intentions dating back to 993. Saint John Paul II
teaches us that “It is important and proper to pray for the dead because, even if they died in grace and in friendship with God, perhaps
they still have need of further purification to enter into the joy of heaven.” One of the forms of help we can offer them is through All Souls
Intentions–where we list the names of our departed family and friends
on special remembrance envelopes and the Church community prays
for them. Michaelite Fathers, residing at the Provincial House in London ON, will celebrate 30 Masses in in the intention of all those listed
on remembrance envelopes.
SHARELIFE: SERVING THE DEAF COMMUNITY
ShareLife-funded agencies are on the front line of the Covid-19 pandemic. One of these agencies, Silent Voice, serves the Deaf community. They report being “in overdrive” as they work remotely to help
Deaf children and youth. They are also helping Deaf people navigate
the complex and ever-changing relief programs, restrictions and announcements, which are often not accessible to Deaf people. Your
gift to ShareLife ensures they can continue this work. November 8 is
the next 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.
OFFERTORY:
Sunday Coll: $4425 World Mission: $1135
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Mt 22, 34-40
„Będziesz miłował” – bardziej niż nakaz czy przykazanie jest to
pragnienie Boga względem nas i Jego obietnica. Jeśli pozwolimy
Bogu, aby nas kształtował, On mocą swojego Ducha uzdolni całą
naszą osobę do kochania w sposób harmonijny i integralny.
Wówczas będziemy kochać Go całym umysłem przez poznawanie
prawdy. Całym naszym sercem przez budowanie dojrzałych więzi i
relacji. Całą naszą duszą przez podejmowanie ewangelicznych
decyzji i czystość intencji w działaniach. Coraz bardziej harmonizując
nasze wnętrze, będziemy zdolni do miłowania naszych bliźnich jak
samych siebie. Jezu, pragnę kochać Ciebie całym sobą. Dziękuję za
Twoje zaproszenie i obietnicę wzrastania w miłości. https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2020-10-25

MODLITWA RÓŻAŃCOWA
Przed nami ostatni tydzień różańcowy.
Przypominam, że codziennie w naszym
kościele o godz.19:00 gromadzimy się na
wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy
nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian,
zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś
powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie,
zapraszam na tę modlitwę.
INTENCJE MSZALNE
Intencje mszalne na 2021 rok są przyjmowane w biurze
parafialnym. Przypominamy, że jedna rodzina może zamówić 6
intencji: 1 w niedzielę i 5 w tygodniu. Msze św. gregoriańskie
można zamawiać w domu naszym domu zakonnym w London On
dzwoniąc pod ten numer 519-4713180.
ZNICZE
W dniu dzisiejszym oraz za tydzień, 1 listopada, Harcerki ze
szczepu „Rzeka” będą prowadzić sprzedaż zniczy. Fundusze
zebrane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na dofinansowanie
szczepu. Serdecznie zapraszamy do zakupu.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIELE PODCZAS PANDEMII
Obowiązek poproawnie założonej maski zakrywakącej nos i usta;
Zachęcamy, aby przed wejściem do kościoła użyć środka
dezynfekcyjnego; Pomiędzy członkami rodziny nie obowiązuje 2
metrowy tzw. “social distancing”. Zachęcamy do rodzinnego
przychodzenia na liturgię; Podczas Komunii świętej wszyscy
wychodzą z ławek, również osoby nie przyjmujące Pana Jezusa w
Eucharystii. Przystępując do Komunii Św. stoją przed kapłanem na
oznaczonym miejscu i po słowach „Ciało Chrystusa” odpowiadają
„Amen”. Następnie podchodzą bliżej i do wyciągniętej dłoni
przyjmują Komunię Św. Osoby nie przyjmujące Komunii Św.
podchodzą do kapłana ze skrzyżowanymi rękoma i otrzymują
błogosławieństwo; Komunia Święta na rękę obowiązuje do
odwołania; Ofiary na kościół można składać przed lub po Mszy św.
z tyłu i przodu kościoła; Jeśli ktoś nie czuje się dobrze np. ma
gorączkę, katar lub inne symptomyto prosimy o pozostanie w
domu; Więcej informacji www.archdiocesetoronto.org ;Za
nieprzestrzeganie tych zaleceń istnieje niebezpieczeństwo
ponownego zamknięcia kościoła. Mam jednak nadzieję, że
wspólnie przebrniemy przez ten trudny czas. Msze św. i
nabożeństwa są transmitowane codziennie przez telewizję
parafialną http://stteresatoronto.ca/index.php/live-stream

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.
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 1.11.2020 r.
MODLITWY NA CMENTARZACH
Informujemy, że ze względu na obecną sytuację związaną z
COVID-19, modlitwy na cmentarzach z okazji Uroczystości
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego są odwołane. Koronka
do Miłosierdzia Bożego w int. zmarłych będzie odmawiana po
Każdej Mszy Św. Niedzielnej 1 Listopada. Prosimy również, aby
prywatnie w dowolnym czasie udać się na cmentarz i pomodlić
się w intencji zmarłych .
WYPOMINKI
Miesiąc listopad jest czasem modlitwy za wszystkich zmarłych.
W naszej pamięci przywołujemy tych, którzy odeszli do domu
Ojca: rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, kapłanów,
sąsiadów i tych wszystkich, których poznaliśmy w naszym życiu
i mamy wobec nich dług wdzięczności. Czynimy to, aby modlić
się za nich polecając ich Bożemu Miłosierdziu. Oprócz naszej
prywatnej modlitwy i zamawianych Mszy świętych w Kościele
istnieje od 993 r. tradycja Wypominek. Święty Jan Paweł II
nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością,
bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być
może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić
radości nieba". Kopertki na Wypominki znajdują się przy wejściu
i wyjściu z kościoła, a składamy je do specjalnej skrzynki przy
głównym ołtarzu. Za zmarłych wspomnianych w wypominkach
odprawianych będzie 30 Mszy św., w Domu Księży Michalitów
w London Ontario.
KOLEKTA BUILDING FUND
Jak co miesiąc, dzisiaj będzie zbiórka na potrzeby naszej parafii. Pozwoli to pokryć koszty wymiany dywanów na chórze
oraz inne najpotrzebniejsze projekty naszego kościoła. Ofiarę
można składać przy obu wyjściach z kościoła.
SHARELIFE: SŁUŻYMY ŚRODOWISKU GŁUCHONIEMYCH
Agencje finansowane przez ShareLife znajdują się na pierwszej
linii frontu pandemii Covid-19. Jedna z tych agencji, Silent
Voice, służy środowisku głuchoniemych. Pracownicy agencji
pracują ponad siły, by nieść pomoc głuchoniemym dzieciom i
młodzieży. Pomagają również osobom niesłyszącym korzystać
ze złożonych i ciągle zmieniających się programów pomocy
społecznej, dostosować się do restrykcji i ogłoszeń, które często
nie są jasne dla osób niesłyszących. Twoje wsparcie ShareLife
sprawi, że będą mogli kontynuować tę pracę. 8 listopada
przypada kolejna niedziela ShareLife. Od teraz aż do 8
listopada możesz podwoić wartość swojej darowizny. Hojny
darczyńca wyrówna wszystkie donacje do $500,000. Bardzo
prosimy o hojność w czasie trwania kampanii bądź kiedykolwiek
indziej używając specjalnie przygotowanych kopertek. Donacje
można też złożyć bezpiecznie przez Internet pod adresem
sharelife.org/donate.

