
 

  MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE  (MAY 23-29)  
   SUNDAY,  MAY 23 
  9:30 am † Bronisława i Henryk Kieras—córki 
11:00 am Parishioners/† Jadwiga Marciszewska—family 
12:30 pm † Wanda i Marian Kołsut—córka z rodz. 
     MONDAY,  MAY 24 
9:30 am Int of Dorota, Andrzej & Dominik Kędziołka—family 
11:00 am  † Zdzisław Ziemiański—rodzina 
Nabożeństwo Majowe – online 
Novenna do Bł. Ks. Bronisława Markiewicza 
 TUESDAY, MAY 25 
8:00 am Special int of Anne Krysten Cunanan praying for 
blessings—Hezen  
Novena to Our Lady of Perpetual Help 
   WEDNESDAY, MAY 26  
6:30 pm Nabożeństwo Majowe – online 
7:00 pm 
Int Dziękczynna za dar życia Gabrieli—rodzice 
† Jan Milewski w rocznicę urodzin—córka Ewa 
† Maria i Józef Szuflita, Irena i Kazimierz i Władysław Szuflita 
† Izabela Olechnowicz 
† Henryk Kraczek 
† Jadwiga Marciszewska—dzieci z rodzinami 
† Stefan Stolarczyk zmarły w Polsce—siostra Józefa  
Novennna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
   THURSDAY, MAY 27       
8:00 am  Special int of Myrna Cruz on her birthday—family 
  FRIDAY, MAY 28 
6:30 pm Nabożeństwo Majowe – online               
7:00 pm † Celina Sienicka o łaskę zbawienia—córka Beata 
 SATURDAY, MAY 29 
9:00 am  W intencji Teresy Olszówki z okazji urodzin—Kasia i 
Sława 
9:30 am Nabożeństwo Majowe – online  
5:00 pm Parishioners 

OUR CHURCH IS OPEN FOR PRIVATE PRAYERS, 
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT, CONFESSION 

& RECEIVING HOLY COMMUNION: 
Monday:  Church is closed 
Tuesday &Thursday :   9:00 – 11:00 am               
Wednesday & Friday:   5:00 –   6:00 pm 
Saturday:             3:00 –   4:00 pm 
Sunday:                    2:00 –   4:00 pm 
Attendace inside the church during the adoration is restricted to 
10 people.  Daily Masses are celebrated in private for the 
requested intentions. 

LIVESTREAM MASSES 
Masses and adorations are available in the comfort of your home 
by tuning into the Livestream of St. Teresa’s Church:   
WWW.STTERESASET.ARCHTORONTO.ORG 

PENTECOST SUNDAY 
Today we celebrate what is often called the birthday of the 
Church.  Happy birthday to all!  We also bring to completion 
our celebration of the Paschal Mystery – the suffering, death, 
resurrection, ascension and coming of the Spirit on Jesus’ 
disciples. On this feast of Pentecost, as we celebrate the for-
mation and the mission of the whole Christian community, we 
also need to reflect on the particular role that God has for me, 
to reflect on the particular contribution that I can make to the 
corporate mission of the Church and of the particular group 
with which I am involved. 
THE SEVEN GIFTS OF THE HOLY SPIRIT : Wisdom; 
Understanding; Counsel; Fortitude; Knowledge; Piety and Fear of 
the Lord. 
12    FRUITS OF THE HOLY SPIRIT: Charity, Joy, Peace. Patience, 
Benignity, Goodness, Longanimity, Mildness, Faith, Modesty, 
Continence &Chastity. 
6 SINS AGAINST THE HOLY SPIRIT: 1. Despairing of salvation. 
This is when a person loses hope of salvation, judging that his 
eternal life is already lost and that he is condemned, even before 
Judgment. 2. Presumption of salvation is when a person cultivates 
in his soul an idea of his own perfection, which implies a feeling of 
pride.3. Denying a truth recognized as such by the Magisterium of 
the Church. When a person doesn’t accept the truths (dogmas) of 
the faith, even after an exhaustive doctrinal explanation, it is the sin 
of heresy. 4. Envying the grace that God gives to other people. 
Envy is a sentiment of discontent because someone else obtained 
something good, even if you yourself already possess it or could 
obtain it someday.  5. Obstinacy in sin is the firm will to continue in 
error even after receiving the light and help of the Holy Spirit. 6. 
Final impenitence is the result of an entire life of rejecting 
God.  These 6  missteps are really 6 weeds from the same root: a 
rejection of God's goodness. 

MEMORIAL OF THE BLESSED VIRGIN MARY, MOTHER 
OF THE CHURCH– MONDAY, MAY 24  

This celebration will help us to remember that growth in the 
Christian life must be anchored to the Mystery of the Cross, to 
the oblation of Christ in the Eucharistic Banquet and to the 
Mother of the Redeemer and Mother of the Redeemed. This 
day the Holy Mass at 9:30 am (ENG) and 11:00 am (POL).  

THANK YOU  
Dear Parishioners, words can not express my thanks for your 
beautiful hearts always ready to help in times of need. During 
my quarantine, I experienced God's help and presence 
through your gestures of kindness, care and help. God bless 
you and protect you.—Fr. Jozef Morawski 

LITURGY  OF  THE  WORD -  REFLECTION                             
JOHN 15: 26-27; 16, 12-15 
On this feast day of Pentecost let us reflect on the words of St. 
Cyril of Alexandria who says that those who’ve received the Holy 
Spirit are “in a sense blended together with one another and with 
God.” We are firstly connected to one another and so as stewards 
we should strive to create a charitable and hospitable community 
for all of our parishioners. Secondly, we are all connected with 
God, so we should strive to forgive those who’ve hurt us in order 
to foster a divine community free of all anger and resentment. 
https://www.archtoronto.org/stewardship 

PUBLIC MASSES ARE TEMPORARILY  
CANCELLED 



NOWENNA  DO  BŁOGOSŁAWIONEGO  KS.  MARKIEWICZA 

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia z chorób 
nieuleczalnych za wstawiennictwem Bł. Ks. Bronisława 
Markiewicza  odprawiana jest w naszej parafii w każdy 
poniedziałek po Mszy św. o godz. 19:00. Imiona chorych 

prosimy zgłaszać do biura parafialnego lub do księdza. 

LITURGIA  SŁOWA -  REFLEKSJA  

 J 15, 26-27; 16, 12-15 
Jezus zapowiedział, że po Jego odejściu przyśle nam Wspomożyciela 
– Ducha Świętego. On nad nami czuwa i do każdego z osobna 
przemawia, ale żeby Go usłyszeć, musimy na chwilę się zatrzymać i 
spotkać z Nim na modlitwie. On uczy prawdy o naszym życiu. Daje 
nam dobre natchnienia w realizacji naszego powołania. Dzięki Jego 
darom możemy wykonać zadania, które Bóg nam przygotował. 
Dlatego otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i każdego dnia 
prośmy Go o dary: mądrości, rozumu i rady, męstwa, umiejętności, 
pobożności i bojaźni Bożej… Nie ograniczajmy Ducha Świętego w 
działaniu, a będziemy świadkami zaskakujących cudów! Duchu 
Święty, przyjdź! Rozpal moje serce ogniem Twojej miłości. Oświeć 
swoim światłem moje sumienie. https://www.paulus.org.pl/

NIEDZIELA  ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
Święto Zesłania Ducha Świętego to jedno z ważniejszych świąt 
Kościoła katolickiego, uważane za narodziny Kościoła. 
Przypada  ono zawsze w niedzielę, 7 tygodni po Niedzieli 
Zmartwychwstania Pańskiego. Według Pisma Świętego w ten 
dzień na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch 
Święty, przez co zaczęli oni mówić wieloma językami, co miało 
przyciągnąć ludzi posługujących się różnymi dialektami do 
Kościoła. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w 
Kościele katolickim okres wielkanocny.  Zachęcamy do 
sakrament pokuty i zjednoczenia się z Chrystusem w Eucharystii.  
SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO:  
1. Dar Mądrości; 2. Dar Rozumu; 3. Dar Rady; 4. Dar Męstwa; 5. Dar 
Umiejętności; 6. Dar Pobożności; 7. Dar Bojaźni Bożej. 
OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO: 
Działanie Ducha Świętego w naszym sercu poznajemy po owocach. 
Oto cechy człowieka współpracującego z Duchem Świętym: Miłość, 
Radość, Pokój, Cierpliwość, Uprzejmość, Dobroć, Wierność, 
Lagodność, Opanowanie.  
GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU:  
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego. Czyli grzeszyć 
świadomie w przekonaniu, że skoro Bóg jest miłosierny, to i tak mi 
wybaczy. 2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej. Jest zwątpieniem 
w potęgę Boga i jego moc wybaczania grzechów, a tym samym w 
zbawienie. 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. 
Wiążę się z odrzuceniem Pisma Świętego lub Tradycji Kościoła oraz 
lekceważeniem dogmatów wiary chrześcijańskiej. 4. Bliźniemu Łaski 
Bożej nie życzyć lub zazdrościć. Przykładem takiego grzechu jest 
postawa Kaina, który zazdrościł Ablowi, że Bóg go umiłował. Grzech ten 
pojawia się, kiedy człowiek myśli: „Jestem taki dobry, mam czyste 
serce, dlaczego Bóg nie wspiera mnie, tylko kogoś innego?” 5. 
Przeciwko zbawiennym natchnieniom mieć zatwardziale serce. 
Niedostrzeganie Boga w swoim życiu i nieczynienie dobra. 6. Odkładać 
pokutę aż do śmierci. Przekonanie, że nie należy się spowiadać; że 
mam jeszcze czas, aby się nawrócić albo odpokutować grzechy. 

RABATKA  
Pragniemy podziękować wszystkim Paniom, które podarowały 
sadzonki i zasadziły kwiaty w naszym ogrodzie  przy kapliczce z 
przodu kościoła. Bóg zapłać Wam wszystkim którzy 
podlewacie, plewicie i otaczacie troską ten ogródek.   
 

 

GODZINY OTWARCIA NASZEGO KOŚCIOŁA  
DO PRYWATNEJ ADORACJI, PRZYJĘCIA SAKRAMENTU 

POKUTY I  KOMUNII ŚWIĘTEJ: 
poniedziałek:  kościół jest zamknięty 
wtorek i czwartek:   9:00 – 11:00 
środa i piątek: 17:00 – 18:00 
sobota:            15:00 – 16:00 
niedziela:            14:00 – 16:00 
Uczestnictwo w kościele podczas adoracji jest ograniczone do 
10 osób. Prywatne Msze św. odprawiane są codziennie w 
ustalonych intencjach. 

      MSZE ŚW. TRANSMITOWANE NA ŻYWO 
Parafianie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej przez internet 
korzystając z funkcji  „Transmisja na żywo” w swoim domu. 
Każda Msza jest transmitowana na żywo. 
WWW.STTERESASET.ARCHTORONTO.ORG 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
Oddajemy cześć Matce Boże w nabożeństwie majowym w 
poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:30 oraz w soboty po 
Mszy św o godz 9:00. Zapraszamy do uczestnictwa online.  

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI 
KOŚCIOŁA – PONIEDZIAŁEK 24 MAJA 

MSZE ŚW: GODZ. 9:30 PO ANGIELSKU, 11:00 PO POLSKU  
W poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego 
Kościół w Polsce obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła, nazywane drugim dniem Zielonych Świąt. 
Maryja jest  obecna przy Kościele, wraz z Apostołami 
otrzymuje Ducha Świętego i jako Matka Chrystusa i Matka 
Jego Mistycznego Ciała – towarzyszy Kościołowi przez dzieje.  

DZIEŃ MATKI W POLSCE – 26 MAJA  
W tym dniu, na Mszy Świętej o godz. 19:00 w sposób 
szczególny będziemy otaczać modlitwą wszystkie matki w 
naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc 
wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka. 
Mszę zakończy szczególne błogosławieństwo dla matek. 

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I 
WIECZNEGO KAPŁANA  

27 maja pragniemy uczcić Chrystusa, najwyższego i 
wiecznego Kapłana i będziemy się modlić o uświęcenie tych, 
których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty.  

DZIĘKUJĘ 
Drodzy Parafianie, słowa nie potrafią wyrazić mojego 
podziękowania za Wasze piękne serca zawsze gotowe 
pomagać w potrzebie. Podczas mojej kwarantanny 
doświadczyłem pomocy i obecności Bożej poprzez Wasze 
gesty dobroci, troski i pomocy.  Niech wam Bóg wynarodzi 
Waszą dobroć.—Ks. Józef Morawski 

MSZE ŚW. PUBLICZNE SĄ TYMCZASOWO ODWOŁANE 

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2021-5-2

