December 23, 2018; Fourth Sunday of Advent
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Micah (5.2-5) Hebrews (10.5-10) Luke (1.39-45)

In today’s readings we hear a tender story - the Visitation,
the meeting of Mary and her cousin Elizabeth and meeting
of their two babies still in the womb: John and Jesus.
With all of the harshness in the world, Christmas is a time
to embrace the tender, the precious, the simple moments
with our children and all those we love.
FROM THE PASTOR’S DESK
Christmas is the time in which God speaks to us through the
sign of His Son laid in a manger. This is the sign that angels
tell us to see. God does not want to be put in a temple, but
wants to be put in a manger - in the very heart of our sin.
God, who is love, came to the world, to save us from our
sins, to make us holy and to make heaven in our hearts.
May this Christmas become an experience of the love of God
revealed in this sign. Let the meditation of these truths on the
model of Mary, who considered everything in her heart,
bring us the desired joy and peace. Merry Christmas!
PARISH CHRISTMAS SOCIAL - JANUARY 20, 2019

We are organizing parish Christmas social on January 20,
2019 at 2:00pm. Tickets are on sale after Masses for $25.
If you are interested in helping with preparations, please
contact Jessica Kowalski 416 873 3794 or Anna Blaszczyk
416 251 6834. As we would like to have a lottery that would
benefit our parish, if you have any items that would be
suitable for it, please bring them to the parish office.
CHURCH BULLETIN ADVERTISING

Liturgical Publications will be setting up the advertisements
for our church bulletin. Advertising will begin in March 2019
& supports the printing of our bulletin. Please support the
bulletin and advertise your product or service. Please call
Liturgical Publications directly at (905) 624-4422
REGISTRATION FOR THE SACRAMENT of CONFIRMATION

The deadline for registering children for the Sacrament
of Confirmation was on December 21, however it is still not
too late to register! Please drop off the filled form along with
the baptismal certificate and $50 fee to the parish office.
Classes will start on Monday, January 9, 2019 at 8:00pm.
CHRISTMAS SCHEDULE AT ST. TERESA CHURCH
Monday, December 24, Christmas Eve
7:00 pm (English), 9:30 pm & 12:00 Midnight (Polish)
Tuesday, December 25, Christmas Day
11:00 am (English), 9:30 am & 12:30 pm(Polish)
Wednesday, December 26, St. Stephen’s
8:00 am (English), 9:30 am & 12:30pm (Polish)

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( December 24 - 30)
MONDAY, DECEMBER 24 Christmas Eve / Wigilia B. Narodzenia
7:00 pm (Eng) † Bridget, Patrick & Fred Carroll
& Randy Hopkin - Family
21:30 (PL) W int. Domowego Kościoła naszej parafii
12:00 Midnight (PL) † Antoni Flanek - Marta z synem
TUESDAY, DECEMBER 25 Christmas Day / Boże Narodzenie
9:30 am (PL) † Anna , Stefan i Jan Pojedyniec - Rodz.
11:00 am (Eng) For living & deceased members of Rafol fam.
12:30 pm (PL) † Jakub Więcek - Rodzina
WEDNESDAY, DECEMBER 26 St. Stephen / Św. Szczepana
8:00am (Eng) Deceased from McKinnon & Hayden families
9:30 am (PL) O błog. Boże dla rodziny Nieznalski i Bil
12:30 pm (PL) O Boże błog. dla Augusta (ur.) - Alicja
THURSDAY, DECEMBER 27 St. John the Apostle
8:00 am Intention of Sabir Ali - Wife
7:00 pm † Helena Foremska – Rodzina
FRIDAY, DECEMBER 28 The Holy Innocents

8:00 am † Helena & Antoni Kryszkiewicz - Fr. Dariusz
7:00 pm † Antoni, Maria i Józef Myśliwiec - Rodzina

SATURDAY, DECEMBER 29

9:00 am † Józef Wojtarowicz - Córka z rodziną

5:00 pm † Władysław Obloj - Sister & family
SUNDAY, DECEMBER 30, THE HOLY FAMILY / ŚWIĘTEJ RODZINY
8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
O Boże błog. dla Rozalii i Józefa Krosnowski (45r.śl.)
† Tadeusz Szczepaniak & deceased from family
† Jadwiga Nawrot - Syn z rodziną
† Stanisław i Anna Krosnowski - Córka z rodziną
CHRISTMAS COLLECTION

Christmas is the time of giving and sharing. Let us not forget about
your own parish on Christmas. The Christmas offering will be going
entirely for the needs of our parish. Special envelopes are
provided in your sets and will also be available at the back of the
church. Your generosity is greatly appreciated.
OFFERTORY ENVELOPES FOR 2019

There are still offertory envelopes for 2019 that have not been
picked up (at the back of the church). Please make sure to check
your name & address. Contact the parish office in case your
address is not up to date. Remember to write your name, address
& phone # on the first envelope in the new year: „Initial Offering”.
If you would like to start using the envelopes - call our parish office.
MASSES FOR NEW YEAR’S
SOLEMNITY OF MARY THE HOLY MOTHER OF GOD

Tuesday, January 1, 2019
11:00 am (English), 9:30 am & 12:30 pm (Polish)

23 Grudnia, 2018; Czwarta Niedziela Adwentu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Micheasz (5.2-5) Hebr. (10.5-10) Łukasz (1.39-45)

Liturgia ukazuje nam dzisiaj, że Mesjasz będzie pochodził z
Betlejem i przyjdzie na ziemię by wypełnić wolę Ojca, który jest
w niebie. Maryja jest ukazana jako Matka oczekiwanego
Mesjasza, w której Bóg objawił swoją obecność wobec
wszystkich ludzi, nie tylko wobec Izraela. To wyróżnienie
Maryi, budzi ogromną radość w sercu Elżbiety, bo oznacza, że
Bóg zaczął realizować obietnicę odkupienia całego stworzenia.
SPOD PIÓRA PROBOSZCZA
Swięta Bożego Narodzenia to czas, w
którym Bóg przemawia do nas przez znak
Swojego Syna złożonego w żłobie. To jest
właśnie ten znak, który nam każą zobaczyć
aniołowie. Bóg nie chce być kładziony w
świątyni, tylko chce być położony w żłobie - w samym sercu
naszego grzechu. Bóg, który jest milością, przyszedł na świat,
aby nas zbawić od naszych grzechów, uświęcić nas i z
naszego wnętrza uczynić niebo. Niech te Święta Bożego
Narodzenia staną się doświadczeniem miłości Bożej
objawionej w tym znaku. Niech rozważanie tych prawd na
wzór Maryi, która rozważała wszystko w swoim sercu,
przyniesie nam upragnioną radość i pokój. Wesołych Świąt!
Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy
wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego
zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw,
abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem
przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas
i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości
i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem,
miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza
z tymi, wśród których żyjemy Obdarz miłością, zgodą
i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję w serca ubogich,
samotnych, osieroconych i przeżywających jakiekolwiek
cierpienia. W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą
modlitwą ogarniamy też chrześcijan mieszkających
w Betlejem i innych zakątkach Ziemi Świętej. Ty, Panie,
znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich osamotnienie i lęk
o przyszłość. Słyszysz wołanie o pokój i pojednanie między
narodami i wyznawcami różnych religii. Ześlij, Panie, swój
pokój na udręczoną wojnami i przemocą Ziemię. Amen.

MSZE ŚW. W NOWY ROK , 1 STYCZNIA 2019
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

Godz. 9:30 & 12:30 (w j. polskim);
Godz. 11:00 (w j. ang.)

DAR SERCA DLA NASZEJ PARAFII Z RACJI ŚWIĄT

Składka świąteczna przeznaczona jest w całości na potrzeby
naszej parafii. Kiedy podczas Świąt obdarowywujemy się
prezentami, nie zapomnijmy o darze swego serca dla swojej
Parafii. Kopertki świąteczne są w zestawach i z tyłu kościoła.
„OPŁATEK” W PARAFII ŚW. TERESY

„Opłatek parafialny” jest planowany w parafii św. Teresy na
niedzielę, 20 stycznia 2019 o godz. 14:00. Bilety na „Opłatek”
w cenie $25 można nabyć po Mszach św. niedzielnych.
Podczas „Opłatka” będzie loteria fantowa, z której dochód
przeznaczamy na potrzeby naszej parafii. Fanty na loterię
można składać w biurze parafialnym. Osoby chętne do pomocy
w przygotowaniach proszone są o kontakt z Basią Mikiną
416 317 4315 lub Anną Błaszczyk 416 251 6834.
ZESTAWY KOPERT NA ROK 2019

Są jeszcze do odebrania zestawy kopert na rok 2019 (ułożone
są w porządku alfabetycznym). Parafian, którzy chcieliby
rozpocząć składanie ofiar na niedzielną składkę w kopertach,
prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Osoby korzystające
z kopert prosimy aby w styczniu na pierwszej kopertce
tzw. "ofiara początkowa" – wpisały swoje imię, nazwisko, adres
oraz numer telefonu, w celu sprawdzenia czy numer zestawu
zgadza się z osobą/rodziną oraz czy mamy aktualne dane.
ZAPISY DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Nie jest jeszcze za późno aby zapisać się na zajęcia
przygotowujące do Bierzmowania. Wypełnione formularze
rejestracyjne (które znajdują się z tyłu kościoła) prosimy składać
w biurze parafialnym. Do formularza należy dołączyć metrykę
Chrztu oraz $50 (na pokrycie kosztów). Zajęcia
przygotowawcze rozpoczną się w styczniu 2019 roku.
Planowana data Bierzmowania w naszej parafii: 2 Marca, 2019.
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

W tym tygodniu po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 do sali
parafialnej na kawę i pączki zapraszają Rycerze Kolumba..
REKLAMY W BIULETYNIE PARAFIALNYM

Od Nowego Roku kalendarzowego firma która drukuje biuletyn
parafialny „Liturgical Publications” będzie kontaktować się
z firmami, które się ogłaszają w naszym biuletynie. Dziękujemy
biznesom za sponsorowanie! Zainteresowanych ogłoszeniem
prosimy o kontakt z Liturgical Publications (905) 624-4422
“PRE-AUTHORIZED GIVING” DLA NASZEJ PARAFII

Przypominamy o możliwości składania swoich ofiar na
niedzielną składkę za pomocą przelewów pieniężnych ze
swojego konta bezpośrednio na konto parafii św. Teresy.
Osoby zainteresowane tą formą donacji dla naszej parafii
prosimy o zapoznanie się z formą, która wyjaśnia wszystko
w szczegółach - można ją znaleźć z tyłu kościoła.
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W PARAFII KOLBEGO

Kurs przedmałżenski w języku angielskim rozpocznie się
w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga w lutym 2019.
Spotkania będą się odbywały w poniedziałki w godz. 20:0022:00. Więcej informacji będzie dostępnych w styczniu 2019.

