December 30, 2018; The Holy Family of Jesus, Mary & Joseph
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Sirach (3.2-14) Colossians (3.12-21) Luke (2.22-40)
Today’s readings give us 2,000-year-old guidelines for living

together in family. We hear that families take work: they
require compassion, kindness, patience and above all, love.
Families come in every configuration, and they’re often not
perfect but they provide environment for us to become who
we are called to be. Jesus’ family was really no different.

FROM THE PASTOR’S DESK
We begin New Year AD 2019. The Word of God tells us that
the future God has planned for us is one filled with hope and
promise (Jer. 29:11). But that doesn’t mean that there will be
no challenges in 2019. The New Year might have its difficulties, but let us take comfort in this: God’s grace is stronger
than any adversity. His blessing is bigger than any setback.
His supply is greater than any demand. Jesus says in the
Scriptures, “In this world you will have trouble. But take heart! I
have overcome the world” (John 16:33). My dear friends, He who
has overcome the world lives in you. You have His overcoming power inside of you! So when you come face-to-face with
difficulty, instead of looking outward at the challenge, look
inward to Christ in you. You’ll find His strength that’s made
perfect in your weakness. You’ll find His peace that cannot
be shaken by any storm. You’ll find His more-than-enough
grace to help in every moment of need. Happy New Year!
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.
REGISTRATION FOR THE SACRAMENT of CONFIRMATION

It is still not too late to register for Sacrament of Confirmation.
Please drop off the filled form along with the baptismal
certificate and $50 fee to the parish office. Classes will start
on Wednesday, January 9, 2019 at 8:00pm.
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
OFFERTORY ENVELOPES FOR 2019

Please pick up your envelopes for 2019 if you haven’t done
so yet. Remember to write your name, address & phone #
on the 1st envelope in the New Year: „Initial Offering”.
MASSES FOR DECEMBER 31, 2018
5:00pm (Eng.) 7:00pm (Pol.)
MASSES FOR JANUARY 1, 2019
MARY THE HOLY MOTHER OF GOD

11:00 am (Eng.), 9:30 am & 12:30 pm (Pol.)

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( Dec 30 - Jan 6)
SUNDAY, DECEMBER 30

8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

HOLY FAMILY / ŚWIĘTEJ RODZINY

Intention of Parishioners living & deceased
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

MONDAY, DECEMBER 31

5:00 pm † Irena & Włodzimierz Chmiel oraz Władysława
& Franciszek Szymala
7:00 pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Heleny
i Stanisława Małek z rodziną

TUESDAY, JANUARY 1

MARY THE HOLY MOTHER OF GOD

9:30 am O Boże błog. dla Stanisławy i Zbigniewa Myrda (25r.śl)
11:00 am † Mieczysław Markowski - Daughter & fam.
12:30 pm O Boże błogosławieństwo w rodzinie Milaniak

WEDNESDAY, JANUARY 2, St. Basil & St. Gregory
8:00 am Thanksgiving for Cecylia Cabbuag (86 b-day)
7:00 pm † Stanisław i Jan Rusin - Przyjaciele
THURSDAY, JANUARY 3

8:00 am † Katarzyna & Władysław Szczucki - Estate
7:00 pm † Czesława i Alfons Borowski (1r.) - Honorata z rodz.

FIRST FRIDAY, JANUARY 4, Pierwszy Piątek
8:00 am For the Knights of Columbus & their families
7:00 pm † Elwira Majewski - Bolek z rodziną
SATURDAY, JANUARY 5

9:00 am W int. Róż Różańca Świętego w parafii św. Teresy

5:00 pm Intention of Mary Jo Ali - Mother in law
SUNDAY, JANUARY 6 THE EPIPHANY / OBJAWIENIE PAŃSKIE

8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

Intention of Parishioners living & deceased
O Boże błog. dla Joanny, Jacka i Zuzanny
† Anna Maria Stivaletti - Lina Stivaletti
† Kazimierz Kulas - Córka z rodziną
† Józef Kubala - Żona z dziećmi

2018 STATISTICS FROM ST. TERESA’S PARISH

As we come to the end of the calendar year 2018, here are some
statistics from our parish for your information: Baptisms - 38;
First Communion - 36; Confirmation - 37; Weddings - 5;
Funerals - 24. In our parish 1849 households are formally
registered; 460 households are using the offertory envelopes.
As you know we are bi-lingual parish and Masses are being
celebrated in English and in Polish languages.
HOLY ROSARY PAPAL INTENTION FOR JANUARY

That young people, especially in Latin America, follow
the example of Mary and respond to the call of the Lord
to communicate the joy of the Gospel to the world.

30 Grudnia, 2018; Święto Świętej Rodziny
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Syrach (3.2-14) Kolosan (3.12-21) Łukasz (2.22-40)

Każdy człowiek ma obowiązek czcić i szanować swoich
rodziców, o czym pisze Syracydes. W 2 czytaniu święty Paweł
żąda od rodziców szacunku dla ich własnych dzieci: „Ojcowie
nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha”.
Ewangelia wg św. Łukasza ukazuje nam dobitnie znaczenie
wychowawcze domu rodzinnego. Pod okiem Maryi i Józefa
dojrzewał Jezus w Nazarecie i we wszystkim był im poddany.
SPOD PIÓRA PROBOSZCZA
Rozpoczynamy Nowy Rok AD 2019. Słowo Boże
mówi nam, że Bóg zaplanował dla nas przyszłość,
która jest pełna nadziei i obietnicy (Jer 29:11). Ale
to nie znaczy, że Nowy Rok nie przyniesie żadnych
wyzwań i problemów. Nowy Rok 2019 może mieć swoje
trudności, ale możemy pocieszać się tym, że łaska Boża jest
silniejsza niż wszelkie przeciwności. Boże błogosławieństwo
jest większe niż jakiekolwiek niepowodzenie. Podaż łaski jest
większa niż jakikolwiek popyt kłopotów. Sam Jezus nas
zapewnia: "Na tym świecie doznacie ucisku, ale miejcie
odwagę! Ja zwyciężyłem świat "(Jan 16:33). Moi drodzy
przyjaciele, Jezus Chrystus, Ten, który zwyciężył świat, żyje
w nas. Mamy Jego moc w sobie! Kiedy więc stajemy twarzą
w twarz z trudem, zamiast spoglądać na zewnątrz na
wyzwanie, spoglądajmy do wnętrza, na Chrystusa w nas.
Znajdziemy Jego moc, która się doskonałi w naszej słabości.
Znajdziemy Jego pokój, którego nie poruszy żadna burza.
Znajdziemy Jego łaskę, która przychodzi z pomocą w każdej
chwili potrzeby. Szczęśliwego Nowego Roku!
„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.
KRÓTKA STATYSTYKA Z ŻYCIA PARAFII ŚW. TERESY

Krótkie podsumowanie z życia naszej parafii w roku 2018:
Sakramentu Chrztu Św. udzielono 38 dzieciom; do Pierwszej
Komunii Św. przystąpiło 36 dzieci; Sakrament Bierzmowania
przyjęło 37 kandydatów; sakramentalny Związek Małżeński
zawarło 5 par, na wieczny spoczynek z naszej parafii
odprowadzono 24 parafian. Do naszej parafii przynależy
(zapisanych jest oficjalnie) 1849 rodzin i osób indywidualnych.

SŁOWO REKOLEKCJONISTY, KSIĘDZA PAWŁA KOC

W dniach od 16 do 19 grudnia dane nam było przeżywać
wspólnie parafialne rekolekcje adwentowe. Opatrzność Boża
postawiła mnie jako waszego przewodnika duchowego tych dni.
Podejmując się prowadzenia rozważań w tym świętym czasie,
starałem się odpowiedzieć na wezwanie proroka Izajasza, by
prostować drogi naszego życia przed momentem przyjścia
Pana. Dlatego też tematami naszych dni była potrzeba
osobistego nawrócenia, walka z grzechem naszej duszy,
konieczność i istota pokutowania oraz dobre przygotowanie się
do sakramentu pokuty i pojednania. Ufam, że ten czas
przyniesie błogosławione owoce w życiu tych, którzy zechcą
otworzyć się na przemieniające działanie łaski Bożej. Dziękuję
całej waszej wspólnocie parafialnej za wielką otwartość
i dobroć, z jaką zostałem tu przyjęty. Dziękuję za Wasze
świadectwo wiary i przywiązanie do polskości, mimo wielu
kilometrów, jakie dzielą Kanadę od Polski. Z całego serca
dziękuję księdzu proboszczowi Dariuszowi i wspólnocie Księży
Michalitów za serdeczne przyjęcie mnie tutaj oraz tworzenie
wspaniałej, rodzinnej atmosfery. Mogę śmiało powiedzieć – aż
żal odjeżdżać…W imieniu całej społeczności Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dziękuję Wam
wszystkim za pamięć o naszej uczelni oraz wsparcie duchowe
i materialne. Zapewniam o modlitewnej pamięci społeczności
KUL za wszystkich dobroczyńców. Powierzając się Waszej
pamięci modlitewnej, drodzy członkowie parafii pw. św. Teresy
w Toronto, zapewniam, że ten czas pozostanie głęboko w moim
sercu. Serdecznie wszystkich pozdrawiam!
Ks. Paweł Koc
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) wraz z metryką
Chrztu św. oraz $50 prosimy składać w biurze parafialnym.
Zajęcia przygotowawcze rozpoczną się w styczniu 2019 roku.
Planowana data Bierzmowania w naszej parafii: 2 Marca, 2019.
MSZE ŚW. 31 GRUDNIA 2018

godz. 19:00 (j.pol) godz 17:00 (j.ang)
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC STYCZEŃ

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby
za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie
Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

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

godz. 9:30 & 12:30 (j. pol.); godz. 11:00 (j. ang.)

