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WAWEL VILLA
Polish-Canadian • Seniors Residence

880 Clarkson Rd. S.
For Information please call

905-823-3650   www.wawel.org

3615 Dixie Rd. #11  905-238-6683
141 Roncesvalles Ave. 416-537-0000
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Ridley Funeral Home
Zaklad pogrzebowy

416-259-3705
3080 Lake Shore Blvd W., At 14th St

www.RidleyFuneralHome.com
Funeral – Cremation - Preplanning

Zapewniamy szeroki wybór trumien w bardzo przystepnych cenachc
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WE'RE THE FIRST & STILL THE BEST
ENJOY OUR EVERYDAY SPECIALS

 396 BROWNS LINE
416-251-7080  416-259-0440
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Boilers • Central Air
Furnaces • Humidifiers
Electronic Air Cleaners

Window Air Conditioners
Duct Work

Wesley Grzesicki
B 416-253-5370  C 416-258-1651

Heating & Air CHeating & Air CHeating & Air Conditioning
                          Lic. No. H-1302

WEWEWESPOL

St. Teresa Parish
123 Eleventh Street, Etobicoke, Ontario M8V 3G6

E-mail: Office@StTeresaToronto.ca               Web Site: www.StTeresaToronto.ca

Ann Woodruff
Gianfranco Rocca

Business / Real Estate: Purchases, Sales and Refinancings; Wills,
Powers of Attorney & Estate Work; Incorporations/Corporate Maintenance

2794A Lake Shore Blvd. W., 2nd Floor    416-252-3351   copelandmckenna.ca

Copeland | McKenna
Lawyers & Notaries

Making            it             Easier                for                 Families             Since              1931

416-251-7531
Tworzenie             tanszych              planów               rodzin                  od                1931

63 Mimico Ave., www.hogle.ca
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G.H. HOGLE
FUNERAL HOME LIMITED
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West Realty Inc.
          Brokerage

Frank Leo
Broker

Guaranteed Home 
Selling System

www.GetLeo.com
416-917-5466

Pastoral ministry by the Michaelite Fathers

Duszpasterstwo Ksiezy Michalitów
.

Marzena Downarowicz, DDS
1255 The Queensway, just E. of Kipling  416-252-0792

Kipling-Queensway Mall Dental
          Family, General, Cosmetic & Orthodontic Dentistry

LANDSCAPING &

TREE SERVICES
Wycinanie drzew • Przycinanie galezi

416-253-4352
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Exceeding expectations Since 1921

3080 Lake Shore Blvd. West     416-259-3705
www.RidleyFuneralHome.com

RIDLEY FUNERAL HOME

SINCE 1921

OFFICE HOURS
Tuesday: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Wednesday: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
Thursday: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

PASTOR:  FR. JOZEF MORAWSKI, C.S.M.A.

3090 Lake Shore Blvd. W.  416-251-2203
piotrlaski@yahoo.com

Repairs to
All Makes
& Models

C.  416.803.2369  O.  905.822.6900
ewelina@royallepage.ca
www.ewelinaweglarz.ca

Royal LePage Real Estate Services Ltd. Brokerage

1654 Lakeshore Road West, Mississauga

www.catholic-cemeteries.com
Assumption Cemetery  905-670-8801

Catholic Cremation Services  905-670-8801
Funeral � Cremation � Burial

Income Tax
Rozliczenia podatkowe
416-251-5749

/Caly rok    

Accounting      Ksiegowosc

              2733 Lake Shore Blvd. W., Biuro 217, Toronto
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mac's tax www.macstax.ca

Valid only at:
1255 The Queensway at Kipling

416-251-4100
5487 Dundas St. W. at Shorncliffe

416-236-3158
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LANGSTAFF & SLOAN INC

ELECTRICAL CONTRACTORS
Lic.# 7000939

Serving the neighbourhood since 1991
Residential • Commercial • Industrial

416.503.2033      www.langstaffandsloan.ca

TELEPHONE NUMBERS
St. Teresa Parish Office Phone:  416-259-2933
Fax Number: 416-503-2047
The Holy Trinity Elementary School 416-393-5417
Fr. John Redmond High School 416-393-5540
St. Vincent de Paul Society 416-238-4948

SUNDAY MASSES
 English  Polish
Saturday:    5:00 p.m.  Sunday:    9:30 a.m.
Sunday:  11:00 a.m.    12:30 p.m.

DAILY MASSES
 Monday, Wednesday, Friday 7:00 p.m. (Polish)
 Tuesday, Thursday, First Friday 8:00 a.m. (English)
 Saturday  9:00 a.m. (Polish)

DEVOTIONS
Monday after 7:00 p.m. Mass: Novena to Blessed
Fr. Bronislaw Markiewicz (Polish)
Tuesday after 8:00 a.m Mass: Novena to Our Lady of 
Perpetual Help (English)
Wednesday after 7:00 p.m. Mass to Our Lady of 
Perpetual Help (Polish)

SACRAMENT OF RECONCILIATION
 Saturday: 4:30 p.m. to 5:00 p.m.
 First Friday: 6:00 p.m. to 7:00 p.m.

SACRAMENT OF BAPTISM
Arrangements for infant baptism can be made by 
contacting parish office to schedule an appointment.

SACRAMENT OF MARRIAGE
Couples planning to be married must contact a priest one year 
in advance. A marriage preparation course is required.

REGISTRATION
New parishioners are warmly welcome to join our 
community. We encourage you to register. Registration 
forms are available at the back of the church.

BEQUESTS
Please remember your parish in your will. To make a 
bequest please call the Archdiocese of Toronto office at 
416-934-3411 ext. 519.

Monday 10-7pm
Tuesday-Thursday 9:30-7pm

Friday 9-7pm
Saturday 8:30-5pm

Sunday Closed

2001A Wharton Way
905-848-5194

JO & JOHN
MEAT PRODUCE AND DELICATESSEN

NRC Realty, Brokerage. Independently Owned & Operated

REGION NIAGARA

Kupno i Sprzedaz Nieruchomosci

ROMA ARCISZEWSKA
Sales Representative

C:  905-380-8535
O:  905-688-4561

romal@royallepage.ca

. ,

MALICKI SANCHEZ
BARRISTERS, SOLICITORS, NOTARIESBARRISTERS, SOLICITORS, NOTARIES EST 1959EST 1959

ADWOKACI I NOTARIUSZEADWOKACI I NOTARIUSZE

malickisanchezlaw.com

650 Lakeshore Rd E
(at Cawthra)
Mississauga
ON L5G 1J6

905-274-1650

POLIMEX
Paczki i Podroze do Polski

i na caly Swiat
,

/

PREGNANT?
NEED HELP?
Call Birthright

Helpline 1-800-550-4900  Toronto  416-469-1111
www.birthright.org

Liturgical Publications, your weekly bulletin printer has
an opening for a full time Sales Representative.

Base Salary • Commission • Car Allowance • Travel Expenses
If you have a drive to succeed and are self-motivated,
email your resume to salesrep@parishbulletins.com

SALES REPRESENTATIVE
WANTED

Shopping Locally Saves Gas!

Call today & book your free hearing test.
1.888.850.9979 or visit connecthearing.ca to book your free hearing test.

Why Choose Connect Hearing?
• Canada's #1 physician referred hearing healthcare provider
• 3 Etobicoke locations in Alderwood, Royal York & The East Mall
• We offer discreet, nearly invisible hearing aid technology
• Ask us about our affordable monthly payment plans

Does Everyone Mumble?
If so it's time to get your

hearing tested.
YOUR HEARING PROFESSIONALS



 
 OFFERTORY JANUARY 29, 2022 

 
Sunday Offertory: $4,350 

Building Maintenance: $3,475 
Mass Intensions: $450 

Baptism: $300 
Initial Offering: $5 

 
THANK YOU !  DZIĘKUJEMY ! 

 

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z LOURDES  
W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata 
po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza 
objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej 
Grocie, wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych 
nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu 
maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi 
pielgrzymi z całego świata. 

ŚWIATOWEGO DNIA CHORYCH  
Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia 
Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy 
wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, 
osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, 
których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych 
Samarytan. W naszym kościele podczas Mszy św. porannej o godz. 9:00 
Sakrament Chorych będzie udzielny wszystkim tym którzy go potrzebują. 
Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, 
seniorom w dotarciu do naszej świątyni!  

KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA  
W dniu 5-go lutego po każdej mszy, Koło Przyjaciół Harcerstwa przy 
Szczepach Podhale i Rzeka zaprasza do sali parafialnej. Będzie ciepłe 
jedzenie do kupienia oraz kawa i coś słotkiego. Pieniążki przeznaczone 
dla harcerzy i harcerek w tych szczepach. 

GRUPA KATOLICKICH MAM I MALUCHÓW 
Grupa Katolickich Mam i Maluchów św. Teresy spotyka się od 10:00 do 
12:00, 16 lutego i 2 Marca w sali parafialnej. Zajęcia dla mam i dla dzieci! 
Przyjdź i bądź częścią zachęcającej i wspierającej społeczności kobiet w 
każdym wieku i wejdź głębiej w swoje życie religijne. Aby RSVP lub 
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Aleksandrą Żyłą i Wiktorią 
Pawliną pod adresem st.teresa.cmg@gmail.com. 
 

PEREGRYNACJA RELIKWII  ŚW. TERESY  
Planowana jest tego roku, od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, 
peregrynacja relikwii naszej patronki św. Teresy. Więcej informacji w 
najbliszych tygodniach w biuletynie i na stronie internetowej.  Odnośnie 
zaś przyjmowania relikwii w domach przez niektóre osoby, jest ładnym i 
godnym pochwały zwyczajem. Muszą być przyjmowane w domach 
godnie, by nie doszło zbezcześczenia  tego rodzaju świętości. Do 
przyjęcia relikwii szykuje się zwykle cała rodzina, przygotowuje 
odpowiednie modlitwy, które są przed relikwią odmawiane. Drukowany 
modlitewnik zostanie dostarczony w dwóch językach: angielskim i 
polskim. 
 

KRÓTKA HISTORIA KULTU RELIKWII  
Łukasz Wojciechowski   

Źródeł kultu relikwii należałoby szukać w pierwszych wiekach 
istnienia chrześcijaństwa. Był to okres, gdy na członków Kościoła 
spadały liczne prześladowania, w konsekwencji czego dla Niebios 
rodziły się rzesze świętych męczenników. Szczątki owych żołnierzy 
Chrystusa przez pierwsze trzy wieki pozostawiono w takim stanie, w 
jakim zostały złożone do katakumb. Te bowiem były miejscem 
nabożeństw celebrowanych przez pierwszych chrześcijan. Jeszcze w 
okresie prześladowań swego rodzaju zwyczajem stawało się 
obchodzenie rocznicy śmierci męczennika. Od około IV w. zmarłych 
wyznawców Chrystusa grzebano blisko grobów tych, którzy zginęli za 
wiarę. Po edykcie mediolańskim w roku 313, gdy w Cesarstwie 
Rzymskim zapanowała wolność wyznania i ustały wszelkie 
prześladowania, coraz popularniejsze stały się pielgrzymki do grobów 
świętych męczenników. Chrześcijanin – pątnik stawał wobec tego, 
dla którego Jezus był wszystkim, tego, który nie wyrzekł się wiary 
przybijany do krzyża, rozrywany przez dzikie zwierzęta czy z wolna 
trawiony przez ogień. Pielgrzymka do grobu świętego była doskonałą 
okazją ku temu, by pokrzepić swą wiarę, by uczyć się tejże wiary od 
kogoś, kto szedł za Chrystusem krok w krok, po drodze usłanej 
cierniami i naznaczonej cierpieniem. Z czasem chrześcijanie 
zainspirowani słowami: „ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla 
Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli” (Ap 6,9), zaczęli 
umieszczać ciała męczenników pod ołtarzami. Zgodnie z myślą św. 
Augustyna, relikwia stawała się w ten sposób ołtarzem samego Boga 
(Contra Faustum 20,21).  Jednakże to Syn Boży, nie zaś męczennik, 
stał zawsze w centrum i odbierał prawdziwy kult od strudzonego 
pątnika. Święty mógł być tylko przewodnikiem po ścieżkach 
prowadzących ku Panu. https://www.przewodnik-katolicki.pl/
Archiwum/2009/Przewodnik-Katolicki-20-2009/Rodzina/Krotka-
historia-kultu-relikwii 
 

REKOLEKCJE LECTIO DIVINA – ZE SŁOWEM BOŻYM   
24-26 LUTY 2023 

Zapraszamy serdecznie na kolejne rekolekcje w rytmie Lectio  Divina 
ze świętym Markiem: „Ogród Oliwny, Ukrzyżowanie, Poranek 
Zmartwychwstania!” – wielkopostne przygotowanie do Wielkanocy. 
Będzie to czas pełnego milczenia, adoracji i zamyślenia nad Słowem 
Bożym.  Termin: 24-26 lutego 2023, Prowadzący: ks. Krzysztof 
Stanula CSMA. Ofiara: pokój z łazienką: $320 lub pokój + wspólna 
łazienka: $270. Zapisy na stronie: https://bit.ly/LectioMelrose, e-
mailem: retreats@michaelites.ca lub telefonicznie: p. Joanna, 519 
319 2334 po 3pm. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się do pełnego 
milczenia, rozmowy z prowadzącym w drugim dniu rekolekcji. 
Ograniczona ilość miejsc - gwarantujemy pokoje jednoosobowe. 

REFLEKSJA EWANGELICZNA - MT 5, 13-16 
Jezus jest solą ziemi i światłem świata. A my? Czy jesteśmy solą ziemi? 
To o nas są słowa Jezusa. Co mamy robić, żeby nie utracić swojej 
właściwości, Jezusowego smaku? Być przy Nim, uczyć się od Niego, 
jakie ma być nasze postępowanie. Skąd mamy brać siłę do życia, coraz 
bardziej stawać się podobni do Niego? To trudne zadania. Jednak bez 
tego wysiłku nie zafascynujemy nikogo Jezusem. Bo nie słowa pociągają, 
lecz konkretne działanie. Jezus zdawał sobie sprawę z wartości i 
znaczenia dobrego przykładu. Jak wielu ludzi utraciło wiarę, więź ze 
wspólnotą Kościoła właśnie przez zły przykład tych kapłanów, którzy na 
co dzień nie żyją nauką Jezusa. Słowa z dzisiejszej Ewangelii: Aby 
widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie 
powinny być dla nas rachunkiem sumienia. Dla wszystkich, nie tylko dla 
wybranych. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2023-2-5 

MEMORIAL OF THE BLESSED VIRGIN MARY OF LOURDES 
Saturday, February 11, is the liturgical memorial of Our Lady of 
Lourdes. On this exact day in 1858, four years after the proclamation of 
the dogma of the Immaculate Conception, the Blessed Mother ap-
peared to a poor shepherdess, Bernadette Soubirous, in the Grotto of 
Massabiel, calling for prayer and penance. Lourdes became famous for 
numerous conversions and healings, becoming in a short time the cen-
ter of the Marian cult in France. Today, sick and healthy pilgrims from 
all over the world come to Lourdes. 

WORLD SICK DAY 
We combine the feast of Our Lady of Lourdes with the celebration of 
the World Day of the Sick. Therefore, we have a special opportunity to 
deepen the attitude of sensitivity, reflection and active action towards 
the suffering and the sick, the lonely, for those whom we have very 
close to us, and for those whom we do not know. The modern world 
desperately needs many good Samaritans. In our church during the 
Holy Mass. in the morning at 9:00 The Sacrament of the Sick will be 
given to all those who need it.  

KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA  
On February 5th after each mass, Koło Przyjaciół Harcerstwa of Szczep 
Podhale and Rzeka invites you to the parish hall. There will be warm 
food for purchase as well as coffee and sweets. All proceeds go to-
wards the harcerze and harcerki in these szczepy. 

BIBLE AND FAITH STUDY GROUP 
Deepen your faith and walk more closely with your God! Join us at 7pm 
on the first and third Thursday of every month. Study, refreshments, 
and good fellowship! All are welcome. (St Teresa Church, side 
entrance, downstairs) Have questions? Contact me: 
ann.sirek50@gmail.com 

CATHOLIC MOMS & TOTS GROUP  
St Teresa's Catholic Moms & Tots Group meets next from 10 am-noon 
on February 16th and March 2nd in the parish hall. Activities for both 
mothers and children! Come and be part of an encouraging and 
supportive community of women of all ages and go deeper in your faith 
life. To RSVP or for more information, please contact Alexandra Zyla 
and Victoria Pawlina at st.teresa.cmg@gmail.com.  

PEREGRINATION OF THE RELICS OF ST. TERESA 
This year, begin in the First Sunday of Lent, we are planning to have 
the relics of Saint Teresa, available for the parishioners to take it home 
and have them for a week.   More information in the coming weeks in 
the parish bulletin and on the parish website. As for the reception of 
relics in homes by some persons, it is a fine and praiseworthy custom. 
They must be received in homes with dignity, so that this kind of sancti-
ty is not desecrated. The whole family usually prepares to receive the 
relic, prepares appropriate prayers, which are recited in front of the 
relic. The printed prayer book will be provided both: English and Polish 
languages.  

  MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE   
(February 5 – February 12, 2023) 

SUNDAY, FEBRUARY 5 
9:30 am (POL) † Urszula i Jan Martusiewicz - córka z rodziną 
11:00 am (ENG) Parishioners  
12:30 pm (POL)  † Emilia Gmyrek –córka z dziećmi  
MONDAY, FEBRUARY 6 
7:00 pm (POL) † Helena Tomoń –maria 
Nowenna do bł. ks. Bronisława Markiewicza 
TUESDAY, FEBRUARY 7 
8:00 am (ENG)  Jeffrey Stoute special int. 
Novena to Our Lady of Perpetual Help   
WEDNESDAY, FEBRUARY 8 
7:00 pm (POL)  INTENCJE ZBIOROWE:   
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
THURSDAY, FEBRUARY 9 
8:00 am (ENG)  Birthday blessings for Constantine Bitong 
FRIDAY, FEBRUARY 10 
7:00 pm (POL)  Helena Ogórek z okazji 85 ur. –córka z rodziną 
SATURDAY, FEBRUARY 11 
9:00 am (POL)  O Boże bł., Dary Ducha Św. i opiekę M. B. dla Urszuli 
Mazur—Kasia i Sława 
5:00 pm (ENG)  Birthday blessings for Qumar & Omar Ali 
SUNDAY,  FEBRUARY 12 
9:30 am (POL)  †Ludwika & Wiktor  †Józef  †Stanisław Misiniec 
11:00 am (ENG) Parishioners   
12:30 pm (POL) † Józef i Jadwiga Olszewscy † Aniela i Jan Baran 

GOSPEL REFLECTION - MT 5, 13-16 
Our light is not our creation. God chose to make us creatures of “light.” 
Our light is not ours; it is a share of God’s light. Nor is our light to be 
hoarded. Our light has been given to us to share with our family, friends, 
the strangers we meet, and our world. Today may you consciously and 
generously let your light shine! After all, our light comes from God, thus it 
truly is God’s light that is shining through us! Our world is in desperate 
need of light. There is a tremendous amount of darkness, pain, tragedy, 
loneliness and sadness in our world. Today and every day, the world 
needs your light and my light! Together we can light up the world with 
God’s light and love! Reflection: Matthew 5:13-16 

A SHORT HISTORY OF THE CULT OF RELICS  
by Łukasz Wojciechowski 

The sources of the cult of relics should be sought in the first centuries of 
the existence of Christianity. It was a period when numerous persecu-
tions fell on the members of the Church, as a consequence of which mul-
titudes of holy martyrs were born for Heaven. The remains of these sol-
diers of Christ for the first three centuries were left in the condition in 
which they were placed in the catacombs. These were the places of wor-
ship celebrated by the first Christians. Even during the period of persecu-
tion, it became a kind of custom to celebrate the anniversary of a martyr's 
death. From around the 4th century, the dead followers of Christ were 
buried close to the graves of those who died for their faith. After the Edict 
of Milan in 313, when freedom of religion reigned in the Roman Empire 
and all persecutions ceased, pilgrimages to the tombs of the holy martyrs 
became more and more popular. The Christian-pilgrim faced the one for 
whom Jesus was everything, the one who did not renounce the faith, 
nailed to the cross, torn apart by wild animals or slowly consumed by fire. 
The pilgrimage to the saint's grave was an excellent opportunity to 
strengthen one's faith, to learn this faith from someone who followed 
Christ step by step, along a path strewn with thorns and marked with 
suffering. With time, Christians, inspired by the words: "I saw under the 
altar the souls of those who were killed for the Word of God and for the 
testimony they had" (Rev 6:9), began to place the bodies of martyrs un-
der the altars. According to the thought of St. Augustine, the relic thus 
became the altar of God Himself (Contra Faustum 20:21). However, it 
was the Son of God, not the martyr, who was always at the center and 
received true worship from the weary pilgrim. The saint could only be a 
guide on the paths leading to the Lord. (Translated from https://
kurierwilenski.lt/2011/06/03/relikwie-i-ich-rola-w-kosciele-chrzescijanskim
-w-xxi-wieku/) 
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seniorom w dotarciu do naszej świątyni!  

KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA  
W dniu 5-go lutego po każdej mszy, Koło Przyjaciół Harcerstwa przy 
Szczepach Podhale i Rzeka zaprasza do sali parafialnej. Będzie ciepłe 
jedzenie do kupienia oraz kawa i coś słotkiego. Pieniążki przeznaczone 
dla harcerzy i harcerek w tych szczepach. 

GRUPA KATOLICKICH MAM I MALUCHÓW 
Grupa Katolickich Mam i Maluchów św. Teresy spotyka się od 10:00 do 
12:00, 16 lutego i 2 Marca w sali parafialnej. Zajęcia dla mam i dla dzieci! 
Przyjdź i bądź częścią zachęcającej i wspierającej społeczności kobiet w 
każdym wieku i wejdź głębiej w swoje życie religijne. Aby RSVP lub 
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Aleksandrą Żyłą i Wiktorią 
Pawliną pod adresem st.teresa.cmg@gmail.com. 
 

PEREGRYNACJA RELIKWII  ŚW. TERESY  
Planowana jest tego roku, od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, 
peregrynacja relikwii naszej patronki św. Teresy. Więcej informacji w 
najbliszych tygodniach w biuletynie i na stronie internetowej.  Odnośnie 
zaś przyjmowania relikwii w domach przez niektóre osoby, jest ładnym i 
godnym pochwały zwyczajem. Muszą być przyjmowane w domach 
godnie, by nie doszło zbezcześczenia  tego rodzaju świętości. Do 
przyjęcia relikwii szykuje się zwykle cała rodzina, przygotowuje 
odpowiednie modlitwy, które są przed relikwią odmawiane. Drukowany 
modlitewnik zostanie dostarczony w dwóch językach: angielskim i 
polskim. 
 

KRÓTKA HISTORIA KULTU RELIKWII  
Łukasz Wojciechowski   

Źródeł kultu relikwii należałoby szukać w pierwszych wiekach 
istnienia chrześcijaństwa. Był to okres, gdy na członków Kościoła 
spadały liczne prześladowania, w konsekwencji czego dla Niebios 
rodziły się rzesze świętych męczenników. Szczątki owych żołnierzy 
Chrystusa przez pierwsze trzy wieki pozostawiono w takim stanie, w 
jakim zostały złożone do katakumb. Te bowiem były miejscem 
nabożeństw celebrowanych przez pierwszych chrześcijan. Jeszcze w 
okresie prześladowań swego rodzaju zwyczajem stawało się 
obchodzenie rocznicy śmierci męczennika. Od około IV w. zmarłych 
wyznawców Chrystusa grzebano blisko grobów tych, którzy zginęli za 
wiarę. Po edykcie mediolańskim w roku 313, gdy w Cesarstwie 
Rzymskim zapanowała wolność wyznania i ustały wszelkie 
prześladowania, coraz popularniejsze stały się pielgrzymki do grobów 
świętych męczenników. Chrześcijanin – pątnik stawał wobec tego, 
dla którego Jezus był wszystkim, tego, który nie wyrzekł się wiary 
przybijany do krzyża, rozrywany przez dzikie zwierzęta czy z wolna 
trawiony przez ogień. Pielgrzymka do grobu świętego była doskonałą 
okazją ku temu, by pokrzepić swą wiarę, by uczyć się tejże wiary od 
kogoś, kto szedł za Chrystusem krok w krok, po drodze usłanej 
cierniami i naznaczonej cierpieniem. Z czasem chrześcijanie 
zainspirowani słowami: „ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla 
Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli” (Ap 6,9), zaczęli 
umieszczać ciała męczenników pod ołtarzami. Zgodnie z myślą św. 
Augustyna, relikwia stawała się w ten sposób ołtarzem samego Boga 
(Contra Faustum 20,21).  Jednakże to Syn Boży, nie zaś męczennik, 
stał zawsze w centrum i odbierał prawdziwy kult od strudzonego 
pątnika. Święty mógł być tylko przewodnikiem po ścieżkach 
prowadzących ku Panu. https://www.przewodnik-katolicki.pl/
Archiwum/2009/Przewodnik-Katolicki-20-2009/Rodzina/Krotka-
historia-kultu-relikwii 
 

REKOLEKCJE LECTIO DIVINA – ZE SŁOWEM BOŻYM   
24-26 LUTY 2023 

Zapraszamy serdecznie na kolejne rekolekcje w rytmie Lectio  Divina 
ze świętym Markiem: „Ogród Oliwny, Ukrzyżowanie, Poranek 
Zmartwychwstania!” – wielkopostne przygotowanie do Wielkanocy. 
Będzie to czas pełnego milczenia, adoracji i zamyślenia nad Słowem 
Bożym.  Termin: 24-26 lutego 2023, Prowadzący: ks. Krzysztof 
Stanula CSMA. Ofiara: pokój z łazienką: $320 lub pokój + wspólna 
łazienka: $270. Zapisy na stronie: https://bit.ly/LectioMelrose, e-
mailem: retreats@michaelites.ca lub telefonicznie: p. Joanna, 519 
319 2334 po 3pm. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się do pełnego 
milczenia, rozmowy z prowadzącym w drugim dniu rekolekcji. 
Ograniczona ilość miejsc - gwarantujemy pokoje jednoosobowe. 

REFLEKSJA EWANGELICZNA - MT 5, 13-16 
Jezus jest solą ziemi i światłem świata. A my? Czy jesteśmy solą ziemi? 
To o nas są słowa Jezusa. Co mamy robić, żeby nie utracić swojej 
właściwości, Jezusowego smaku? Być przy Nim, uczyć się od Niego, 
jakie ma być nasze postępowanie. Skąd mamy brać siłę do życia, coraz 
bardziej stawać się podobni do Niego? To trudne zadania. Jednak bez 
tego wysiłku nie zafascynujemy nikogo Jezusem. Bo nie słowa pociągają, 
lecz konkretne działanie. Jezus zdawał sobie sprawę z wartości i 
znaczenia dobrego przykładu. Jak wielu ludzi utraciło wiarę, więź ze 
wspólnotą Kościoła właśnie przez zły przykład tych kapłanów, którzy na 
co dzień nie żyją nauką Jezusa. Słowa z dzisiejszej Ewangelii: Aby 
widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie 
powinny być dla nas rachunkiem sumienia. Dla wszystkich, nie tylko dla 
wybranych. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2023-2-5 

MEMORIAL OF THE BLESSED VIRGIN MARY OF LOURDES 
Saturday, February 11, is the liturgical memorial of Our Lady of 
Lourdes. On this exact day in 1858, four years after the proclamation of 
the dogma of the Immaculate Conception, the Blessed Mother ap-
peared to a poor shepherdess, Bernadette Soubirous, in the Grotto of 
Massabiel, calling for prayer and penance. Lourdes became famous for 
numerous conversions and healings, becoming in a short time the cen-
ter of the Marian cult in France. Today, sick and healthy pilgrims from 
all over the world come to Lourdes. 

WORLD SICK DAY 
We combine the feast of Our Lady of Lourdes with the celebration of 
the World Day of the Sick. Therefore, we have a special opportunity to 
deepen the attitude of sensitivity, reflection and active action towards 
the suffering and the sick, the lonely, for those whom we have very 
close to us, and for those whom we do not know. The modern world 
desperately needs many good Samaritans. In our church during the 
Holy Mass. in the morning at 9:00 The Sacrament of the Sick will be 
given to all those who need it.  

KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA  
On February 5th after each mass, Koło Przyjaciół Harcerstwa of Szczep 
Podhale and Rzeka invites you to the parish hall. There will be warm 
food for purchase as well as coffee and sweets. All proceeds go to-
wards the harcerze and harcerki in these szczepy. 

BIBLE AND FAITH STUDY GROUP 
Deepen your faith and walk more closely with your God! Join us at 7pm 
on the first and third Thursday of every month. Study, refreshments, 
and good fellowship! All are welcome. (St Teresa Church, side 
entrance, downstairs) Have questions? Contact me: 
ann.sirek50@gmail.com 

CATHOLIC MOMS & TOTS GROUP  
St Teresa's Catholic Moms & Tots Group meets next from 10 am-noon 
on February 16th and March 2nd in the parish hall. Activities for both 
mothers and children! Come and be part of an encouraging and 
supportive community of women of all ages and go deeper in your faith 
life. To RSVP or for more information, please contact Alexandra Zyla 
and Victoria Pawlina at st.teresa.cmg@gmail.com.  

PEREGRINATION OF THE RELICS OF ST. TERESA 
This year, begin in the First Sunday of Lent, we are planning to have 
the relics of Saint Teresa, available for the parishioners to take it home 
and have them for a week.   More information in the coming weeks in 
the parish bulletin and on the parish website. As for the reception of 
relics in homes by some persons, it is a fine and praiseworthy custom. 
They must be received in homes with dignity, so that this kind of sancti-
ty is not desecrated. The whole family usually prepares to receive the 
relic, prepares appropriate prayers, which are recited in front of the 
relic. The printed prayer book will be provided both: English and Polish 
languages.  

  MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE   
(February 5 – February 12, 2023) 

SUNDAY, FEBRUARY 5 
9:30 am (POL) † Urszula i Jan Martusiewicz - córka z rodziną 
11:00 am (ENG) Parishioners  
12:30 pm (POL)  † Emilia Gmyrek –córka z dziećmi  
MONDAY, FEBRUARY 6 
7:00 pm (POL) † Helena Tomoń –maria 
Nowenna do bł. ks. Bronisława Markiewicza 
TUESDAY, FEBRUARY 7 
8:00 am (ENG)  Jeffrey Stoute special int. 
Novena to Our Lady of Perpetual Help   
WEDNESDAY, FEBRUARY 8 
7:00 pm (POL)  INTENCJE ZBIOROWE:   
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
THURSDAY, FEBRUARY 9 
8:00 am (ENG)  Birthday blessings for Constantine Bitong 
FRIDAY, FEBRUARY 10 
7:00 pm (POL)  Helena Ogórek z okazji 85 ur. –córka z rodziną 
SATURDAY, FEBRUARY 11 
9:00 am (POL)  O Boże bł., Dary Ducha Św. i opiekę M. B. dla Urszuli 
Mazur—Kasia i Sława 
5:00 pm (ENG)  Birthday blessings for Qumar & Omar Ali 
SUNDAY,  FEBRUARY 12 
9:30 am (POL)  †Ludwika & Wiktor  †Józef  †Stanisław Misiniec 
11:00 am (ENG) Parishioners   
12:30 pm (POL) † Józef i Jadwiga Olszewscy † Aniela i Jan Baran 

GOSPEL REFLECTION - MT 5, 13-16 
Our light is not our creation. God chose to make us creatures of “light.” 
Our light is not ours; it is a share of God’s light. Nor is our light to be 
hoarded. Our light has been given to us to share with our family, friends, 
the strangers we meet, and our world. Today may you consciously and 
generously let your light shine! After all, our light comes from God, thus it 
truly is God’s light that is shining through us! Our world is in desperate 
need of light. There is a tremendous amount of darkness, pain, tragedy, 
loneliness and sadness in our world. Today and every day, the world 
needs your light and my light! Together we can light up the world with 
God’s light and love! Reflection: Matthew 5:13-16 

A SHORT HISTORY OF THE CULT OF RELICS  
by Łukasz Wojciechowski 

The sources of the cult of relics should be sought in the first centuries of 
the existence of Christianity. It was a period when numerous persecu-
tions fell on the members of the Church, as a consequence of which mul-
titudes of holy martyrs were born for Heaven. The remains of these sol-
diers of Christ for the first three centuries were left in the condition in 
which they were placed in the catacombs. These were the places of wor-
ship celebrated by the first Christians. Even during the period of persecu-
tion, it became a kind of custom to celebrate the anniversary of a martyr's 
death. From around the 4th century, the dead followers of Christ were 
buried close to the graves of those who died for their faith. After the Edict 
of Milan in 313, when freedom of religion reigned in the Roman Empire 
and all persecutions ceased, pilgrimages to the tombs of the holy martyrs 
became more and more popular. The Christian-pilgrim faced the one for 
whom Jesus was everything, the one who did not renounce the faith, 
nailed to the cross, torn apart by wild animals or slowly consumed by fire. 
The pilgrimage to the saint's grave was an excellent opportunity to 
strengthen one's faith, to learn this faith from someone who followed 
Christ step by step, along a path strewn with thorns and marked with 
suffering. With time, Christians, inspired by the words: "I saw under the 
altar the souls of those who were killed for the Word of God and for the 
testimony they had" (Rev 6:9), began to place the bodies of martyrs un-
der the altars. According to the thought of St. Augustine, the relic thus 
became the altar of God Himself (Contra Faustum 20:21). However, it 
was the Son of God, not the martyr, who was always at the center and 
received true worship from the weary pilgrim. The saint could only be a 
guide on the paths leading to the Lord. (Translated from https://
kurierwilenski.lt/2011/06/03/relikwie-i-ich-rola-w-kosciele-chrzescijanskim
-w-xxi-wieku/) 
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Ridley Funeral Home
Zaklad pogrzebowy

416-259-3705
3080 Lake Shore Blvd W., At 14th St

www.RidleyFuneralHome.com
Funeral – Cremation - Preplanning
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Boilers • Central Air
Furnaces • Humidifiers
Electronic Air Cleaners

Window Air Conditioners
Duct Work

Wesley Grzesicki
B 416-253-5370  C 416-258-1651

Heating & Air CHeating & Air CHeating & Air Conditioning
                          Lic. No. H-1302
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St. Teresa Parish
123 Eleventh Street, Etobicoke, Ontario M8V 3G6

E-mail: Office@StTeresaToronto.ca               Web Site: www.StTeresaToronto.ca

Ann Woodruff
Gianfranco Rocca
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Copeland | McKenna
Lawyers & Notaries
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416-251-7531
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Exceeding expectations Since 1921

3080 Lake Shore Blvd. West     416-259-3705
www.RidleyFuneralHome.com

RIDLEY FUNERAL HOME

SINCE 1921

OFFICE HOURS
Tuesday: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Wednesday: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
Thursday: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

PASTOR:  FR. JOZEF MORAWSKI, C.S.M.A.

3090 Lake Shore Blvd. W.  416-251-2203
piotrlaski@yahoo.com
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LANGSTAFF & SLOAN INC

ELECTRICAL CONTRACTORS
Lic.# 7000939

Serving the neighbourhood since 1991
Residential • Commercial • Industrial

416.503.2033      www.langstaffandsloan.ca

TELEPHONE NUMBERS
St. Teresa Parish Office Phone:  416-259-2933
Fax Number: 416-503-2047
The Holy Trinity Elementary School 416-393-5417
Fr. John Redmond High School 416-393-5540
St. Vincent de Paul Society 416-238-4948

SUNDAY MASSES
 English  Polish
Saturday:    5:00 p.m.  Sunday:    9:30 a.m.
Sunday:  11:00 a.m.    12:30 p.m.

DAILY MASSES
 Monday, Wednesday, Friday 7:00 p.m. (Polish)
 Tuesday, Thursday, First Friday 8:00 a.m. (English)
 Saturday  9:00 a.m. (Polish)

DEVOTIONS
Monday after 7:00 p.m. Mass: Novena to Blessed
Fr. Bronislaw Markiewicz (Polish)
Tuesday after 8:00 a.m Mass: Novena to Our Lady of 
Perpetual Help (English)
Wednesday after 7:00 p.m. Mass to Our Lady of 
Perpetual Help (Polish)

SACRAMENT OF RECONCILIATION
 Saturday: 4:30 p.m. to 5:00 p.m.
 First Friday: 6:00 p.m. to 7:00 p.m.

SACRAMENT OF BAPTISM
Arrangements for infant baptism can be made by 
contacting parish office to schedule an appointment.

SACRAMENT OF MARRIAGE
Couples planning to be married must contact a priest one year 
in advance. A marriage preparation course is required.

REGISTRATION
New parishioners are warmly welcome to join our 
community. We encourage you to register. Registration 
forms are available at the back of the church.

BEQUESTS
Please remember your parish in your will. To make a 
bequest please call the Archdiocese of Toronto office at 
416-934-3411 ext. 519.

Monday 10-7pm
Tuesday-Thursday 9:30-7pm

Friday 9-7pm
Saturday 8:30-5pm

Sunday Closed

2001A Wharton Way
905-848-5194
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malickisanchezlaw.com

650 Lakeshore Rd E
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Mississauga
ON L5G 1J6

905-274-1650

POLIMEX
Paczki i Podroze do Polski

i na caly Swiat
,
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PREGNANT?
NEED HELP?
Call Birthright

Helpline 1-800-550-4900  Toronto  416-469-1111
www.birthright.org

Liturgical Publications, your weekly bulletin printer has
an opening for a full time Sales Representative.

Base Salary • Commission • Car Allowance • Travel Expenses
If you have a drive to succeed and are self-motivated,
email your resume to salesrep@parishbulletins.com

SALES REPRESENTATIVE
WANTED

Shopping Locally Saves Gas!

Call today & book your free hearing test.
1.888.850.9979 or visit connecthearing.ca to book your free hearing test.

Why Choose Connect Hearing?
• Canada's #1 physician referred hearing healthcare provider
• 3 Etobicoke locations in Alderwood, Royal York & The East Mall
• We offer discreet, nearly invisible hearing aid technology
• Ask us about our affordable monthly payment plans

Does Everyone Mumble?
If so it's time to get your

hearing tested.
YOUR HEARING PROFESSIONALS




