LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Mt 5, 1-12
The Beatitudes are not meant to exalt poverty and
suffering, but to assure us that as followers of Christ we can
trust God’s love for us and his presence in bad times.
These blessings came upon some surprising people and
turned upside down some of the values of the time that held
that wealth and prosperity were signs of God’s favor. In a
violent society, Jesus blessed the peacemakers, and called
them children of God. Which beatitude do I identify with in
my own life? Am I an agent of peace in my family,
workplace, and community? https://www.miamiarch.org/
atimo_s/news/CCS_E_080203.pdf
ALL SAINTS - SUNDAY, NOVEMBER 1ST,
this day the Church celebrates all the saints: canonized or
beatified, and the multitude of those who are in heaven enjoying the beatific vision that are only known to God. It should not
be confused with All Souls' Day, which is observed on November 2, and is dedicated to those who have died and not yet
reached heaven.
ALL THE FAITHFUL DEPARTED MONDAY, NOVEMBER 2ND
The Church prays for the dead, and this prayer says much
about the reality of the Church itself. It says that the Church
continues to live in the hope of eternal life. In this prayer Christ
himself bears witness to the life and immortality to which God
calls every human being. On this day we try to recall all of
those we have known and loved — family members and good
friends. Indeed, the whole month of November is a time to
remember our dead in a special way. As Christians, our remembering those who have died is always a prayerful act, we
remember them before the Lord. We also pray in thanksgiving
for them, thanking God for the gift of their lives and for all the
ways we were blessed through them. During the month of
November, we entrust our faithful departed to God. As God’s
love has been poured into our hearts by the Holy Spirit, we
pray that our dead friends now experience that love to the full.
Masses this day will be as follow: 8:00am in English and 7:00
pm in Polish.
ALL SOULS ENVELOPES
are at the back of the Church. The envelopes, with the list of
names you wish to remember, will be placed before the altar
and prayed for at all Masses during November. May all our
beloved departed rest in God’s peace. Amen.
INDULGENCES FOR ALL SOULS WEEK.
An indulgence, applicable only to the Souls in Purgatory, is
granted to the faithful, who devoutly visit a cemetery and pray,
even if only mentally, for the departed. The indulgence is
plenary each day from the first to the eighth of November.
To obtain a plenary indulgence it is necessary also to fulfill the
following three conditions: sacramental Confession, Eucharistic communion, and prayer for the intention of the Holy Father.
The condition of praying for the intention of the Holy Father is
fully satisfied by reciting one Our Father and one Hail Mary. A
plenary indulgence can be granted only once in the course of
the day.
THIS WEEK
First Thursday – please pray for the vocation to the
priesthood and religious life - Mass 8:00 am.
First Friday – In the morning: 7:00 am to 7:45 am confession;
8:00 am Mass in English followed by the Eucharistic adoration
and prayers to Sacred Heart of Jesus. Afternoon: Eucharist
Adoration & Sacrament of Reconciliation from 5:00pm to 7:00
pm. Prayers to the Sacred Heart of Jesus in Polish followed
by Holy Mass
First Saturday – 9:00 am Mass in Polish.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (Nov 2 – Nov 8)
MONDAY, NOV. 02 -All Souls’ Day
8:00 am † All Souls
7:00 pm Za dusze zmarłe polecane w wypominkach
TUESDAY, NOV. 03
8:00 am † Souls in purgatory
7:00 pm † Zmarli z rodzin: Bartosiewicz, Rynek, Szkup– rodzina
WEDNESDAY, NOV. 04
8:00 am Spec. int. of Joy Vincente on her B-day– aunt
7:00 pm † Za zmarłych z rodz. Skarzyńskich—Honorata z
rodziną
THURSDAY, NOV. 05
8:00 am † Imelda Muto– Mercedes & family
7:00 pm † Helena Chełmecka– syn z rodziną
FRIDAY, NOV. 06 - First Friday
8:00 am Intention of Jeffrey Stoute– mother
7:00 pm Intencje Rycerzy Kolumba
SATURDAY, OCT. 07 - First Saturday
9:00 am Intencje Róży Różańcowej
5:00 pm † Monika Fizeficz– granddaughter
SUNDAY, NOV 08,
9:30 am † Aniela i Jan Baran; Jadwiga i Józef Olszewski—
rodzina Baran
11:00 am † Agripino Javier– Mercedes with family
12:30 pm † Tadeusz Fik– żona z dziećmi
PARISH FINANCIAL COMMITTEE (PFC)
This weekend, during all Masses there will be a presentation made by
representative of the Parish Financial Committee. I would like to take
this opportunity to express my gratitude and appreciation for their
help to make sure that we use our parishioners’ monetary donation
wisely. Finance Council Members: Zbigniew Błaszczyk, Joseph
Markson, Przemysław Sołtys.
YOU ARE NOT FORGOTTEN
If you, or a loved one, are not able to come to church, we would be
happy to come to you, have a little chat and bring you the Lord in
Holy Communion. Let us know by contact the parish office.
HAVE YOU MOVED?
If you have moved, please inform the parish office of your new
contact information either by emailing us at office@stteresatoronto.ca
or drop by the parish office and fill out a change in address form. It is
important that the parish have your current information for income tax
purposes, as well to ensure our database is up‐to‐date.
ST. TERESA PARISH - MASS ONLINE
http://stteresatoronto.ca/index.php/live-stream
NEW TO OUR PARISH?
If you are a new parishioner we offer you a warm welcome. Please
take the time to register and receive your personal box of Sunday
Offering Envelopes. You can register by visiting the parish office
during normal business hours or you may send us an email. We’re
glad you’re here!
SHARELIFE
Next weekend is 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. You can also
give securely online at sharelife.org/donate.
OFFERTORY:
Sunday Coll: $4590 Maintanance: $3680
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Mt 5, 1-12
Według Jezusa człowiek szczęśliwy nie upatruje poczucia
bezpieczeństwa w samym sobie, lecz pozwala, aby Bóg był we
wszystkim jego źródłem. To ten, który nie ucieka przed
smutkiem, lecz pozwala, aby Bóg go pocieszał. To ten, który nie
używa przemocy w relacjach, ale zdobywa szacunek i autorytet
siłą swojej łagodności, wzorując się na Bogu. To człowiek, który
realizację swoich aspiracji, pragnień i marzeń uzgadnia z
Bogiem, szukając we wszystkim Jego woli. Osoba szczęśliwa
według Ewangelii nie oskarża, nie osądza, nie ocenia jedynie
według własnego punktu widzenia, lecz czerpie z własnego
doświadczenia Bożego miłosierdzia. Dzięki temu, że ma czas
dla Boga, widzi Go w drugim człowieku czystym sercem i
spojrzeniem. To osoba, która pierwsza wyciąga rękę do zgody i
pojednania, ponieważ nosi w sercu Boży pokój. Jezu, uczyń
mnie człowiekiem szczęśliwym, człowiekiem błogosławieństw,
człowiekiem świętym. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2020-11-1
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – NIEDZIELA, 1 LISTOPADA
W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich
świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli
święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi
Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie
czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu
Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym,
abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu
są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość
uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego
z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy
jej pragniemy.
DZIEŃ ZADUSZNY – PONIEDZIAŁEK, 2 LISTOPADA
Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw.
Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i
kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi
bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i
błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W
drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i
wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe.
Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem
pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są
Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są
Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych,
pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar
modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w
niebie. W tym dniu Msze św. będą w następujących godzinach:
rano o 8:00 po angielsku i o 19:00 po polsku.
ODPUST ZUPEŁNY
Przez osiem pierwszych dni listopada (do 8 listopada) duszom w
czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za
pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich
intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu,
tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o
zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”.
Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni
odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem
przed Bogiem.

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.
WYPOMINKI
Koperty na wypominki znajdują się przy wejściu do kościoła.
Wypominki wraz z imionami wiernych zmarłych proszę składać
do skrzynki w prezbiterium. W miesiącu listopadzie będziemy
modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach podczas
wszystkich Mszach świętych jak również po polskich Mszach
świętych zostanie odmówiona koronka do miłosierdzia Bożego.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
W TYM TYGODNIU PRZYPADA:
Pierwszy czwartek miesiąca - dziękujemy za dar Eucharystii i
kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w
winnicy Pańskiej, także z naszej wspólnoty parafialnej. Msze
św. o godz. 8:00 rano po angielsku i o 19:00 po polsku.
Pierwszy piątek miesiąca - pragniemy wypełnić prośbę Pana
Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego
świata. Spowiedź rano od 7:00 rano, potem Msza św. o 8:00
rano po angielsku po niej nabożeństwo pierwszo-piątkowe po
angielsku. Po południu wystawienie Najświętszego Sakramentu
i spowiedź od godź 17:00, następnie nabożeństwo pierwszopiątkowe o godź 19:00 a po nim Msza św.
Pierwsza sobota miesiąca - czcimy Matkę Najświętszą i
powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność, Msza św.
w następujących godzinach: 9:00 rano po polsku.
PREZENTACJA PARAFIALNEJ RADY FINANSOWEJ (PRF)
Dzisaj podczas wszystkich Mszy św. przedstawiciel PRF
przedstawi krótką prezentację o stanie finansowej naszej parafii.
Przy tej okazji pragnę serdecznie wyrazić słowa uznania i
podziękowania za ich pomoc w prowadzeniu naszej parafii. W
skład PRF wchodzą: Zbigniew Błaszczyk, Joseph Markson i
Przemysław Sołtys.
MSZA ŚW. W INTERNECIE Z NASZEGO KOŚCIOŁA
http://stteresatoronto.ca/index.php/live-stream
SHARELIFE
Houses of Providence to wspierane przez ShareLife domy
starości w Scarborough. „Cieżko jest podczas Covid-19
ponieważ nie lubimy przebywać cały czas wewnątrz budynku,
ale rozumiemy środki ostrożności, jakie podejmuje personel” mówi Mary, rezydentka. „Pracownicy Providence są absolutnie
wspaniali i robią naprawdę dobrą robotę. Doceniam, że wszyscy
pracownicy postępują z nami bardzo ostrożnie i dbają o nasze
bezpieczeństwo. Za każdym razem, gdy ich widzę dziękuję im
za ich ciężką pracę.”
W następny weekend przypada 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.

