
 

POŚWIĘCENIE SAMOCHODÓW I POJAZDÓW 
W tą niedzielę po każdej Mszy świętej polskiej 
odbędzie się coroczne poświęcenie samochodów i 
pojazdów. 

WITAMY SIOSTRY MISJONARKI 
Serdecznie witamy dziś Siostry Misjonarki św. Piotra 
Klawera, które po każdej Mszy świętej będą zbierać 
ofiary na Misje. Bóg zapłać za wszystkie dary serca. 

INTENCJE MSZALNE 
Od wtorku, 14 września przyjmujemy intencje 
mszalne na rok 2022.  Prosimy o kontakt z biurem 
parafialnym we wtorki i piątki. 

ODPUST PARAFIALNY 
Serdecznie zapraszamy na coroczny odpust 
parafialny ku czci naszej patronki Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, który odbędzie się w piątek, 1 
października 2021 roku. W  tym dniu Msze święte 
o godz.: 8:00 w jęz. angielskim i o godz. 11:00 w jęz. 
polskim.  Uroczysta Msza odpustowa pod 
przewodnictwem Ks. Biskupa Józefa 
Dąbrowskiego o godz. 19:00 w jęz. pol. i ang. 

SHARELIFE 
3 i 31 października jest niedzielą ShareLife.  

OFFERTORY—SEPTEMBER 05, 2021 
Sunday Offertory: $ 3,767 

Mass Intentions: $ 285 
Building Fund: $ 795 

Baptism: $ 200 
Wedding: $ 400 

THANK YOU !  DZIEKUJEMY! 

MASS INTENTIONS FOR YEAR 2022 
As of Tuesday, September 14, we are accepting 
Mass intentions for the year 2022.  Please contact 
our parish office by phone or in person on Tuesdays 
or Fridays. 

PARISH FEAST DAY 
We cordially invite you to the annual Parish Feast 
Day in honor of our patron St. Teresa of the Child 
Jesus, which will take place on Friday, October 1, 
2021. On this day, Holy Masses at 8:00 a.m. in 
English and at 11:00 a.m.  in  Polish.  Solemn Feast 
Day Mass presided over by Most Rev. Joseph 
Dabrowski, Auxiliary Bishop of London at 7:00 
p.m. in Polish and English. 

SHARELIFE 
Living the Gospel by supporting 
residents of long-term care. The Houses 
of Providence in Scarborough is a 
ShareLife-funded agency that provides 
long-term care for seniors.  October 3 

and 31 is the next ShareLife Sunday. Please give 
generously at the church or anytime at sharelife.org.  

LISTENING AND SPEAKING WITH FAITH  
THIS 2021 ELECTION 

How should Canadian Catholics vote during the 
upcoming federal election? Read some advice on 
discerning your vote.  Go to https://
catholicconscience.org/ for more information 
and check parish website for discerning how to 
vote in the federal election.  REGISTER, PRAY, 
LOOK, LEARN, LISTEN & CHAT, CHOOSE 
CONFIDENTLY, VOTE AND STAY ENGAGED. 

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 8:27-35 

Myśleć po Bożemu, a nie tylko po ludzku. 
Piotr wie, kim jest Jezus. „Ty jesteś Chrystusem” – mówi. 
Jednak ma własne wyobrażenie Mesjasza, który 
powinien wyzwolić Izraela spod władzy Rzymian. Ale to 
jest tylko ludzkie myślenie. Plan zbawienia jest inny: 
Mesjasz ma cierpieć i zostać zabity, ale zwycięży śmierć 
i zmartwychwstanie. On przyszedł, aby odkupić nasze 
grzechy. Przyjmijmy to z miłością zamiast sprzeciwiać 
się zamysłom Bożym jak Piotr. Wiara bez dzieła męki, 
bez krzyża nie jest wiarą chrześcijańską – pisał teolog 
Hans Urs von Balthasar. Starajmy się żyć tajemnicą męki 
Jezusa. Ona pokonuje nasz egoizm i daje wielkie owoce 
duchowe.  Jezu, dziękuję Ci za dar krzyża. On 
pokonuje każde moje fałszywe wyobrażenie o Tobie, 
pokonuje mój egoizm. https://www.paulus.org.pl/
czytania?data=2021-9-12 

LITURGY  OF  THE  WORD -  REFLECTION 
Mark 8:27-35 
To be a disciple is to have faith and follow Jesus. 
After Christ asks, Who do you say that I am? Peter an-
swers, You are the Christ. Let our profession of faith be 
the same. And then, as James implores us, let us 
demonstrate that commitment to our faith by our words 
and actions. www.faithcontent.net 

Office Hours: Tuesdays & Fridays: 10:00 am - 4:00 pm 

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


MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE  
(SEPTEMBER 12-19) 

   
 SUNDAY, SEPTEMBER 12 
8:00 am (POL) † Weronika, Antoni, Bolesław i Maria Banel—syn z rodziną 
9:30 am (POL)  O bł Boże i potrzebne łaski dla Dominiki i Bartłomieja 
Pańszczyk z okazji 18. rocznicy ślubu—dzieci 
11:00 am (ENG) Parishioners 
12:30 pm (POL) † Alfons i Czesława Borowski—syn z rodziną 
 MONDAY, SEPTEMBER 13 
7:00 pm (POL) † Grażyna Barańska i Jan Kamiński—rodzina Waszewskich 
 TUESDAY, SEPTEMBER 14 
8:00 am (ENG) Special intention of Caelib & Jackson Ali praying for blessings 
 WEDNESDAY, SEPTEMBER 15 
7:00 pm (POL) 
O bł Boże dla Thomasa i Grzegorza z okazji urodzin 
O bł Boże dla dzieci i wnuków—Halina 
O łaskę uzdrowienia na duszy i ciele dla Haliny 
O powrót do zdrowia dla Jana Łukaszuk—koleżanki 
O powrót do zdrowia dla Adriana Faltyn—rodzina 
O zdrowie dla Hanny Kloc—mąż Witold i przyjaciele  
† Stanisław Chełmecki—syn z rodziną 
† Henryk Biegajło w rocznicę śmierci—siostra 
† Teodor Bzdel w rocznicę śmierci—synowa i wnuczki 
† Marek Kuta—żona z rodziną 
† Włodzimierz Pietruszak—córka z rodziną 
† Krzysztof Lipiec z okazji rocznicy urodzin 
† Anna Koń—znajomi 
 THURSDAY, SEPTEMBER 16 
8:00 am (ENG) Thanksgiving & special intention of Dolores Cruz on her 
birthday—family 
  FRIDAY, SEPTEMBER 17 
7:00 pm (POL) † Stanisław Kopycki—rodzina  
 SATURDAY, SEPTEMBER 18 
9:00 am (POL)  † Józef Bzdel w rocznicę urodzin—żona 
5:00 pm (ENG) Parishioners 
 SUNDAY, SEPTEMBER 19 
8:00 am (POL) † Barbara i Tadeusz Szyler—rodzina 
9:30 am (POL) † Anna Waszewska i Stanisław Hyrczyk—syn i córka 
11:00 am (ENG) † Jan Smoluch—sister 
12:30 pm (POL) † Eugeniusz Ziomek—żona z dziećmi 
 
 
 
 
 


