January 6, 2019; The Epiphany
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Isaiah (60.1-6) Ephesians (3.2-6) Matthew (2.1-12)

Today we celebrate the Epiphany that Christ is the radiant
light who has come for all who sit in darkness. Christmas
focused on this revelation to the shepherds, to simple
people. This ancient feast of Epiphany proclaims that
Jesus’ coming is for the whole world, including the great,
the powerful and the wise. No one is left in darkness.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (January 7 - 13)
MONDAY, JANUARY 7

7:00 pm † Stanisław Rusin - Rodzina

TUESDAY, JANUARY 8

8:00 am For God’s blessing for Elmer Tandoc (b-day) -Mother
7:00 pm † Czesława Borowska (1r.) -Gienia z rodziną

WEDNESDAY, JANUARY 9

8:00 am † Jan i Teresa Szczepanowski - Maria
7:00 pm † Jan Karwel - Żona z rodziną
THURSDAY, JANUARY 10

8:00 am For God’s blessing for Qumar Ali - Mother
7:00 pm O Boże błog. i łaski Ducha św. dla Łukasza i Klaudii
- Babcia

FRIDAY, JANUARY 11
THE EPIPHANY OF OUR LORD

Today the Church celebrates the Solemnity of the Epiphany.
"The Lord and ruler is coming; kingship is His, & government
and power." With these words the Church proclaims that
today's feast brings to a perfect fulfillment all the purposes of
Advent. Epiphany, therefore, marks the liturgical zenith of the
Advent-Christmas season. It is today, that the Church celebrates the manifestation of our Lord to the whole world; after
being made known to the shepherds of Bethlehem He is
revealed to the Magi who have come from the East to adore
Him. Christian tradition sees in the Magi the first fruits of the
Gentiles; they lead in their wake all the peoples of the earth,
and thus the Epiphany is an affirmation of universal salvation.
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.
SACRAMENT OF CONFIRMATION AT ST TERESA’S

The registration for the Sacrament of Confirmation is now
closed. Classes will be on Wednesdays at 8:00pm. First
meeting with the candidates is scheduled on January 9,
2018 at 8:00pm. The Sacrament of Confirmation will be
celebrated on March 2, 2019 at 4:30pm
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

8:00 am For God’s blessing for Omar Ali - Mother
7:00 pm † Jerzy, Tomasz i Agatka Gardynik - Rodzina

SATURDAY, JANUARY 12
9:00 am O Boże błog. i zdrowie dla Lodzi Kowalskiej - Helena Małek

5:00 pm Intention of Parishioners living & deceased

SUNDAY, JANUARY 13 THE BAPTISM OF OUR LORD

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

Intention of thanksgiving for Gordon family
† Marian Pastusiak - Żona i syn
For God’s blessing for Monica (b-day)
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Alicji
† Helena, Aleksander i Władysław Żołędziewski
OFFERTORY ENVELOPES FOR 2019

We still have offertory envelopes for 2019 for pick-up at the back of
the church (in numerical order). PLEASE write your current
information on the INITIAL OFFERING envelope (first one in your
set) - it will help us to update our system and make sure that you
have the correct set. If you would like to start using the envelopes
contact our parish office
KINDERGARTEN REGISTRATION FOR SEPTEMBER 2018

Toronto Catholic District School Board invites you to register
children for Junior and Senior Kindergarten beginning on January
16, 2019 at 10:00 am. Most schools are hosting extended hours for
registration one evening during January. For specific dates and
times, contact the Catholic school in your neighbourhood. More
info : (416) 222-8282 ext. 5314 or at soar.tcdsb.org.
OFFERTORY: December 24 & 30, 2018
Sunday Collection : $ 4, 175.00
Building Maintenance : $ 2,607.00
Christmas collection : $ 12,465.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

6 Stycznia, 2019; Objawienie Pańskie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Izajasz (60.1-6) L. Do Efezjan (3.2-6) Mateusz (2.1-12)

Mędrcy ze Wschodu, uznający Chrystusa za Boga-Człowieka,
Króla, Kapłana i Proroka są znakiem narodów pogańskich,
które wchodzą do Kościoła z całym bogactwem swej własnej
kultury i przyjmują orędzie zbawienia. Spełniają się więc
nieustannie słowa proroka Izajasza, gdyż Kościół — Nowe
Jeruzalem jest znakiem jedności całej rodziny ludzkiej. Myśl tę
podejmuje i rozwija św. Paweł - Apostoł narodów pogańskich.

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura.
„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

OBJAWIENIE PAŃSKIE - ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

Dzisiaj przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana
w naszej tradycji Świętem Trzech Kroli. Tego dnia w kościele
poświęcamy kadzidlo i kredę, którą - zgodnie z dawnym
polskim zwyczajem - na drzwiach naszych domostw kreślimy
pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu : Kacpra, Melchiora
i Baltazara: C + M + B dodając cyfry Roku Pańskiego;
tlumaczymy to również jako prośbę, Christus Mansionem
Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu domowi.
Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt
w Kościele. Obchodzono je na Wschodzie od III wieku, a na
Zachód przedostało się pod koniec IV wieku.
Słowo "Epifania" znaczy "objawienie". Epifania, podobnie jak
Boże Narodzenie, przedstawia nam Boga, który staje się
widzialnym, z tą różnicą jednak, że teraz nie tylko Żydom, ale
i poganom okazuje Bóg Syna swego. Już Izajasz proroczo
widzi Kościół pod figurą Jerozolimy, do której "napływa
mnogość pogan, złoto i kadzidło przynosząc". (Iz 60 1-6)
W dzisiejszym dniu czcimy objawienie się Boga w widzialnej
postaci. Wcielony Bóg objawił się poganom w osobach
Mędrców, narodowi wybranemu przy chrzcie w Jordanie
i swoim uczniom przez cud dokonany w Kanie Galilejskiej.
Do Kościoła powołane są wszystkie narody. Cała tradycja
chrześcijańska widzi w Mędrcach ze Wschodu pierwociny
narodów pogańskich. Za nimi w bramy Kościoła
Chrystusowego wchodzą coraz to nowe ludy. W ten sposób
spełnia się proroctwo Izajasza z dzisiejszego czytania.
Dary Mędrców mają znaczenie symboliczne. Oznaczają
godność królewską Chrystusa (złoto), wypływającą z
połączenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło).
Dlatego wyobrażają one samego Zbawiciela.
WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją rozpoczynamy w naszej parafii
wizyty duszpasterskie. Parafianie pragnący przyjąć księdza na
kolędę proszeni są o kontakt z biurem (416) 259-2933.

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.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA W PARAFII ŚW. TERESY

Zakończylismy już rejestrację do Sakramentu Bierzmowania.
Zajęcia rozpoczynają się w styczniu 2019 i bedą się odbywały
w środy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 Stycznia 2019
o godz. 20:00. Sakrament Bierzmowania będzie celebrowany
w naszej parafii w sobotę, 2 marca 2019 o godz 4:30pm
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! Reklamy pokrywaja koszt
drukowania naszych biuletynów. Firmy zainteresowane
ogłoszeniem się prosimy o bezpośredni kontakt z wydawcą:
Liturgical Publications pod numerem (905) 624-4422.
ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY „KINDERGARTEN”

Szkoły katolickie w Toronto rozpoczynają zapisy dzieci w wieku
przedszkolnym do Kindergarten (na rok szkolny 2019/2020) już
16 stycznia 2019 roku od godz. 10:00. Można również dokonać
rejestracji przez internet http://soar.tcdsb.org. Dodatkowe
informacje pod numerem (416) 222-8282 ext. 5314
KONCERT KOLĘD W KOŚCIELE OUR LADY OF SORROWS

Koncert kolęd pod hasłem “Bóg się Rodzi”, odbędzie się w
dzisiejszą niedzielę, 6 stycznia 2019 r. o godz. 16:00 w kościele
Our Lady of Sorrows, 3055 Bloor St. West (przy Royal York).
W programie kolędy polskie i angielskie w nowej aranżacji.
Jak co roku wystapi Toronto Sinfonietta pod batutą Macieja
Jaśkiewicza oraz wielu innych wykonawców. Wstęp $25.

