
 

NASZ KOŚCIÓŁ JEST OTWARTY 
Nasz kościół jest otwarty z 25% ograniczeniem 
pojemności.  Nie ma potrzeby rejestracji.  

GRAFIK MSZY ŚWIĘTYCH NIEDZIELNYCH  
Sobota:     17:00 – wigilijna Msza św. niedzielna po            
                      angielsku 
Niedziela:   8:00 – Msza św. po polsku  
           9:30 – Msza św. po polsku  
         12:30 – Msza św. po polsku             
         11:00 – Msza św. po angielsku 

MSZE ŚW. TRANSMITOWANE NA ŻYWO 
WWW.STTERESASET.ARCHTORONTO.ORG 

REKLAMA W BIULETYNIE PARAFIALNYM  
Wydawnictwo Liturgiczne przyjmuje zgłoszenia reklam do 
naszego biuletynu parafialnego.  Reklama rozpocznie się w 
sierpniu 2021 r. i wesprze bezpłatny druk biuletynów 
parafialnych w naszej parafii.  Zareklamuj swój produkt, 
firmę lub usługę, wspierając serwis biuletynu kościelnego 
naszej parafii. Zadzwoń do publikacji liturgicznych pod 
numer 905 624-4422 po więcej informacji. 

OFFERTORY—June 27, 2021 
  

Sunday Offertory : $ 3,960  
Building Fund: $ 1,475  
Mass Intentions: $ 285 

ShareLife: $ 185     
Wedding: $ 450 

THANK YOU !  DZIĘKUJEMY ! 

      OUR CHURCH IS OPEN 
Our church is open for public Masses at 25% 
capacity. No need to register. 

WEEKEND MASSES’ SCHEDULE: 
Saturday: 5:00 pm - Mass in English  
Sunday: 8:00 am - Mass in Polish 
  9:30 am - Mass in Polish  
         12:30 pm - Mass in Polish 
           11:00 am - Mass in English 

LIVESTREAM MASSES 
Masses and still available at Livestream:   
WWW.STTERESASET.ARCHTORONTO.ORG 

CHURCH BULLETIN ADVERTISING 
Liturgical Publications will be setting up the advertise-
ments for our church bulletin.  The advertising will begin 
in August 2021 & supports the bulletin service.  Please 
support the bulletin and advertise your product or ser-
vice.  Call Liturgical Publications @ 905 624-4422. 

PARISH OFFICE HOURS 
Tuesday:  10:00 am - 4:00 pm  
Friday:  10:00 am - 4:00 pm 

HAVE A BLESSED SUMMER! 

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  

MK 6, 1-6A 
Mieć oczy wiary 
Najtrudniej być świadkiem wiary wśród najbliższych, w 
gronie przyjaciół. Kiedy wokół nas brakuje zaufania i 
zawierzenia Bogu, a ludzie kierują się jedynie własną 
mądrością, doświadczamy sytuacji Nazaretu. Dopóki 
człowiek zamyka się na prawdę, na obecność Boga w 
swoim życiu, nie jest możliwa jakakolwiek przemiana, 
wewnętrzne uzdrowienie. To grzech niedowiarstwa nie 
pozwala postępować w wierze. Święty Augustyn w jednym 
ze swoich kazań mówił o oczach serca i oczach wiary. 
Podkreślał, że oczy wiary są lepsze, silniejsze niż wzrok 
cielesny. Panie Jezu, przyznaję, że często patrzę jedynie 
cielesnym wzrokiem. Naucz mnie patrzenia oczami wiary, 
one nigdy mnie nie zawiodą. https://www.paulus.org.pl/

LITURGY  OF  THE  WORD -  REFLECTION                             

MARK 6, 1-6A  
My grace is sufficient for you, for power is made per-
fect in weakness. 
We are a world full of social division and unrest – not 
unlike the rebellious house of Israel in the first reading. 
But God never abandons us: He sends prophets; he 
also chooses the seemingly most unlikely of people, 
such as Paul, to proclaim the Good News. And in our 
own faults and weaknesses, he has the power to work 
through us if we but direct our efforts toward Christ 
and allow his grace to transform us. https://
faithcontent.net/ 

 

 

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2021-6-27


  MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE   
(JULY 04-10)  

 SUNDAY,  JULY 04 
  8:00 am (POL) W intencji Grażyny i Eugeniusza Gwóźdź z okazji 38. rocznicy 
ślubu—rodzina 
  9:30 am (POL) O zdrowie i bł Boże dla Franciszka i Marii Pojedyniec z dziećmi 
11:00 am (ENG) Thanksgiving int of Tristan Stryjnik praying for blessings on his 
17th birthday—grandmother 
12:30 pm (POL) † Jakub Więcek i Lidia Więcek—rodzina 
     MONDAY,  JULY 05 
7:00 pm (POL) † Dorota Nowakowska—siostra z rodziną 
Novenna do Bł. Ks. Bronisława Markiewicza 
 TUESDAY, JULY 06 
8:00 am (ENG) † Józef Drabek & Paweł Polaczek & deceased members of the 
family—Agnes 
Novena to Our Lady of Perpetual Help 
   WEDNESDAY, JULY 07  
7:00 pm (POL)  
O zdrowie dla Adriana i Joli Foltyn—rodzina 
† Janina Tomczyk w 8. rocznicę śmierci —córka z rodziną 
† Józef Nowak oraz Rozalia i Józef Nowak—rodzina 
† Rafał 
† Jan i Adam Kałyszewski 
† Stefania i Tadeusz Barwiński 
Novennna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
   THURSDAY, JULY 08       
8:00 am (ENG) † Roberto Cruz Jr.— family 
  FRIDAY, JULY 09    
7:00 pm (POL) † Amelia Mary, Andrzej Sapkowski—Honorata 
 SATURDAY, JULY 10 
9:00 am (POL) O zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Stanisławy 
Marcinkiewicz—córki 
5:00 pm (ENG) Parisioners 

  

 


