September 1, 2019; Twenty Second Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Sirach (3.17-29) Hebrews (12.18-24a) Luke (14.1-14)

The wedding banquet is a favorite image of Jesus to
describe the Kingdom of God. Humility is a key virtue that
we need to be a part of it. In today’s Gospel, Jesus and
his disciples have been invited to Sabbath dinner.
Observing how the invited guests were choosing places
of honor, Jesus tells a parable to his disciples about
conducting themselves at the wedding banquet. They are
to humbly take the lowest place.
FEAST OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL IN MELROSE

The Michaelite Fathers invite you to the annual Feast of
Saint Michael the Archangel, which will be held
on Sunday, September 8th at Michaelite
Fathers's Retreat Center in Melrose. Outdoor
Mass will be celebrated at 4:00pm 8Before
Mass, at 3:00pm we will pray the chapter to
Saint Michael the Archangel. After the Mass,
as it is our custom, we invite everyone for
coffee, paczki and some BBQ sausages prepared by scouts
from London, ON. A concert of religious music by „Totus
Tuus” choir from London will be following the celebrations.
There will be also an opportunity to purchase religious
books and articles. We would also accept Mass intentions
for Masses that are celebrated at the Retreat Centre
throughout the year. If you wish you can bring your own
lawn chair. We are organizing the bus to go for that Feast
from our parish and parish of Christ the King. The cost will
be only $25 per person (parishes will cover the remaining
cost of bus rental). The bus will leave from St. Teresa’s
Church on September 8 at 8:00am. Before the Feast in
Melrose we will visit the Cathedral and the historic cemetery.
For reservations call Mercedes at 647 345 7373 or parish
office 416 259 2933 .
RETROUVAILLE WEEKEND - HELP FOR TROUBLED MARRIAGES

If you are thinking of separation or divorce or you are
already separated, but want to try again then Retrouvaille
can help. If you and your spouse want your marriage to work
and are willing to put in a full weekend of hard work and
your best effort, then you are invited to attend a Retrouvaille
Weekend. Retrouvaille is a program to help married couples
through difficult times in their marriage relationships. It is
designed to provide the tools to help get your marriage back
on track. It will give you the opportunity to rediscover one
another and examine your lives together in a new and
positive way. Retrouvaille weekend will take place:Friday,
September 13 at 6:00 pm to Sunday, September 15 at 2:00
pm at a hotel in Mississauga, close to Highway 401. For
info: call: 416-281-6007 or www.torontoretrouvaille.com

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( September 2-8)
MONDAY, SEPTEMBER 2, Labour Day

7:00 pm † Piotr Kasztelewicz (1r.) - Mama

TUESDAY , SEPTEMBER 3 St. Gregory the Great
8:00 am † Albina Kozłowska - Sister
7:00 pm † Czesława i Alfons Borowski - Honorata z rodzina
WEDNESDAY, SEPTEMBER 4
8:00 am For God’s blessing for Kelechi Okoroafor (7 b-day) - Mom
7:00 pm Dziękczynna z prośbą odalsze łaski dla Józefa Bzdel
THURSDAY, SEPTEMBER 5

8:00 am For conversion in the family & return to Christ - Halina
7:00 pm † Kazimierz i Maria Pryła, Antoni Uroda - Kazimierz

FIRST FRIDAY, SEPTEMBER 6 Pierwszy Piątek

8:00 am For God’s blessing for Jeffrey Stoute - Mom
7:00 pm W intencji Rycerzy Kolumba i ich rodzin

SATURDAY, SEPTEMBER 7

9:00 am W int. Róż Różańca św. w Parafii św. Teresy

5:00 pm † Tadeusz, Mieczysław, Ryszard Antończyk & Piotr Sas
SUNDAY, SEPTEMBER 8, 23 SUNDAY IN ORDINARY TIME
8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Zofia i Jan Kolbiarz - Córka z rodziną
11:00 am † Emerita Rafol - Family
12:30 pm † Zuzanna i Bronisław Błaszczyk - Syn z rodziną
7:00 pm † Romana i Jan Szuszwalak - Kazik z rodziną
FIRST FRIDAY OF THE MONTH

This week, on September 6 is the First Friday of the month.
Adoration of the Blessed Sacrament and opportunity for the
Sacrament of Reconciliation starts at 6:00pm.
MASS INTENTIONS FOR 2020 AT ST TERESA

Please be advised that we will be accepting Mass Intentions for the
calendar year 2020 starting September 19. If You wish to offer
Mass, please call the parish office at 416 259 2933. The office is
open Tuesday to Friday, 9:00am - 12:00noon, 1:00pm - 4:00pm.
POLISH FESTIVAL AT RONCESVALLES VILLAGE - Sep 14/15

Roncesvalles Polish Festival, North America’s largest celebration of
Polish culture in Roncesvalles Village, will take place Sep 14 & 15,
2019. Enjoy great local and international music, including Polish
folklore, Polka and Euro dance bands, and entertainment from near
and far on multiple stages. Saturday night enjoy the ever-popular
Dance Under The Stars. Come out and sample fantastic cuisine
from over 40 renowned restaurants & lots of traditional Polish food.
More info: https://polishfestival.ca/
HOLY ROSARY PAPAL INTENTION FOR SEPTEMBER

That politicians, scientists and economists work
together to protect the world's seas and oceans.

1 września, 2019; Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Syrach(3.17-29) Hebr.(12.18-24a) Łukasz (14.1-14)

Bóg troszcząc sie o nas w swoim Synu pragnie ponad
wszystko żyć z nami w bliskiej relacji, zanim jednak to nastąpi,
wzywa nas do uniżenia i pokory, która uzdalnia człowieka
do doświadczania Jego obecności. Bliskość z Bogiem,
to nieodzowny warunek właściwego odniesienia do
drugiego człowieka; jak wielkoduszny Bóg obdarza nas tym
co najlepsze, tak również my wezwani jesteśmy do
bezinteresowności. Zbliżmy się zatem sercem do Boga,
ODPUST U KSIĘŻY MICHALITÓW W MELROSE - 8 września

Księża Michalici zapraszają na doroczny odpust ku czci
Świętego Michała Archanioła, który odbędzie się w niedzielę,
8 września w domu zakonnym Księży Michalitów,
w Melrose. Uroczystości rozpoczną się o g.16:00,
Mszą św. odpustową. Przed Mszą, o godzinie
15:00 koronka do Świętego Michała Archanioła.
Potem, jak zawsze, zapraszamy na kawę i pączki
oraz kiełabski z BBQ, które przygotują harcerze z
London. Podczas uroczystości towarzyszył nam
będzie zespół „Totus Tuus” z London, który zaprasza o godz
18:00 na koncert muzyki religijnej. Będzie również możliwość
zamówienia Mszy św., które będą odprawione w Domu
Rekolekcyjnym w Melrose oraz zakupu książek religijnych oraz
dewocjonali. Oczekujemy na Wasze liczne przybycie.
Z michalickim pozdrowieniem: Któż jak Bóg!
ANIELSKIE DNI SKUPIENIA W PARAFII ŚW. TERESY

Dla czcicieli Świętego Michała Archanioła miesiąc wrzesień jest
wyjątkowym czasem. Bardziej niż kiedykolwiek w ciągu roku,
uświadamiamy sobie obecność i działanie w naszym życiu
Świętego Michała Archanioła, naszego przemożnego Patrona.
Czynimy to poprzez osobistą modlitwę ale i wspólnotowe
modlitewne spotkania. Szczególną ku temu okazją będą
„Anielskie Dni Skupienia” przeżywane pod hasłem „ŚWIĘTY
MICHAŁ ARCHNIOŁ – NIEBIAŃSKI OBROŃCA, OPIEKUN,
PRZYJACIEL”; w naszej parafii w dniach 13 – 15 września
2019. Prowadził je będzie Moderator Bractwa Szkaplerza
Świętego Michała Archanioła ks. Robert Ryndak CSMA z Polski.
W programie katechezy i homilie o tematyce anielskiej,
czas modlitwy oraz możliwość przyjęcia Szkaplerza Świętego
Michała Archanioła. Bóg posyła Aniołów, aby nam pomagali
dobrze przeżywać codzienność. Poprzez ich opiekę
i wstawiennictwo możemy tak wiele zyskać dla siebie i naszych
bliskich. Często bardziej niż my potrzebują oni Bożej mocy
i łaski. To może być wspaniały czas w którym na dobre
zaprzyjaźnimy się z Tym, który tak bardzo chce nam pomagać –
wysłannikiem nieba i niesamowicie skutecznym obrońcą.
Dni Skupienia rozpoczna się w piątek, 13 września Mszą
świętą o godz. 19:00 a zakończą w niedzielę, 15 września.

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.
1 WRZEŚNIA - ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dzisiejszą niedzielę, przypada 80 rocznica wybuchu drugiej
wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych
w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w
obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej
wojnie w więzieniach politycznych. W tym dniu, w naszych
modlitwach będziemy prosić Pana, aby ofiara ich życia nie była
daremna. Cześć ich pamięci!
INTENCJE MSZALNE NA ROK 2020

Biuro parafialne rozpocznie przyjmowanie intencji na Msze
święte na rok 2020 od 19 września 2019. Można przyjść do
biura osobiście, lub zamówić telefonicznie (416) 259 - 2933.
Sekretarka jest w biurze parafialnym od wtorku do piątku
w godzinach 9:00 - 12:00 oraz 13:00 - 16:00.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH W PARAFII ŚW. TERESY

Prosimy o zgłoszenie do biura osób chorych, które nie mogą
uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. Ksiądz odwiedza chorych
z Komunią Św. w każdy pierwszy piątek miesiąca.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA WRZEŚNIA

W tym tygodniu, 6 września przypada Pierwszy Piątek
miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Spowiedż
od 18:00 po czym o 19:00 Nabożeństwo do Najświętszego
Serca Pana Jezusa oraz Msza święta.
KOMUNIKAT FUNDUSZU WIECZYSTEGO MILLENIUM

Zarząd Funduszu Wieczystego Milenium Polski Chrześcijańskiej
informuje, że dotacje/stypendia przyznawane są dwukrotnie w
ciągu roku. Formularze i info: www.millenniumfund.ca Termin
składania podań: 15 września. Podania należy przesłać
pocztą lub złozyć osobiście do biura Milenium.
DZIEŃ POLSKI - RONCESVALLES AVE. 14/15 WRZEŚNIA

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Dniu Polskim na
Rocesvalles Ave., w sobotę 14 września (od godz 11:00 rano
do 11:00 wieczorem) oraz w niedzielę 15 września (od godz.
11:00 rano do 7:00 wieczorem). W programie występy
zespołów na 3 scenach oraz mozliwość zakupienia polskich
produktów i jedzenia. W sobotę od 9:00 wieczorem przy
głównej scenie będą tradycyjne „Tańce pod gwiazdami” .
Więcej informacji na : https://polishfestival.ca/
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Intencja powszechna: Aby politycy, naukowcy i
ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony
mórz i oceanów na świecie.

