January 13, 2019; The Baptism of Our Lord
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Isaiah (40.1 - 11) Titus (2.11-14) Luke (3.15 - 22)

Jesus’ ministry began just as ours does: by His baptism.
By entering the waters of baptism, He was identified as
God’s son & filled with the Holy Spirit. That baptism unleashed in His life great power that enabled Him to fulfill His
calling. In our own baptism, we too are claimed as God’s
own & filled with the Spirit to fulfill whatever is asked of us.
THE BAPTISM OF OUR LORD

Today, the Church is celebrating the Feast
of the Baptism of the Lord, which ends the
Christmas Season. We will hear St. Luke’s
Gospel in which he recorded the words of
God: “You are my beloved Son, with you I am
well pleased”. Today’s feast should remind us
of our own Baptism by which we became the
children of God and became members of
Christ’s Church. Can you remember your Baptism? Not many
of us can, because most of us were baptized as infants.
In the early church it was adults who were baptized.
Only later, did it become common to baptize infants. During
today’s celebration we will bless the water and renew our
baptismal promises. Each one of us shares the baptism
of water and the Spirit. Each one of us is equipped by
grace and we are sent to be Christ in the world today.
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
WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY 2019

Every year, between January 18 (Confession of
St. Peter) & January 25 (Conversion of St. Paul),
Christians around the world are invited to
celebrate a week of prayer for the unity of all Christians, to
reflect on scripture together, to participate in jointly organized
ecumenical services and to share fellowship. The theme for
the 2019 Week is “Justice, only justice you shall pursue
(Dt 16:20).The ecumenical prayer service with Cardinal Collins will take place on Sunday, January 27 at 4:30pm in St.
James Anglican Cathedral (106 King St. East; Toronto)

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (January 14 - 20)
MONDAY, JANUARY 14

7:00 pm † Krystyna Ziętek
Zmarli z rodzin Zięba i Pyrlik
TUESDAY, JANUARY 15
8:00 am For deceased children – Ewa Sikora
7:00 pm † Honorata Poźniakowska – Córka z rodziną
WEDNESDAY, JANUARY 16

8:00 am † Franciszek & Stanisław Szczepanowski - Maria
7:00 pm † Anna i Michał Milaniak - Syn z rodziną
THURSDAY, JANUARY 17, St. Anthony, Abbot

8:00 am † Janina & Szczepan Lewandowski - Fr. Dariusz
7:00 pm † Stefan i Izabela - Siostra
FRIDAY, JANUARY 18

8:00 am † Ken Muto - Javier family
7:00 pm † Józef Szuflita - Syn z rodziną

SATURDAY, JANUARY 19

Św. Józefa Pelczara, Biskupa

9:00 am O Boże błogosławieństwo dla Mirosława - Mama

5:00 pm † Isidro Jardin - Javier family
SUNDAY, JANUARY 20, SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
8:00 am Intention of Parishioners living & deceased
9:30 am † Emilia - Córka z dziećmi
11:00 am † Anna Maria Stivaletti - Lina Stivaletti
12:30 pm † Józef Gładysz (1r.) - Córka z rodziną
7:00 pm † Stanisław Kowalski - Mama z rodziną
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

After 9:30am, 11:00am & 12:30pm Masses, everyone is invited for
coffee & donuts in the parish hall.
OFFERTORY ENVELOPES FOR 2019

We still have offertory envelopes for 2019 for pick-up at the back of
the church. Please write your current information on the INITIAL
OFFERING envelope. If you would like to start using the envelopes
please contact our parish office (416) 259-2933. Tax receipts for
Your doantions made to the parish in 2018 will be available soon.
KINDERGARTEN REGISTRATION FOR SEPTEMBER 2019

Toronto Catholic District School Board invites you to register
children for Junior and Senior Kindergarten beginning on January
16, 2019 at 10:00 am. More info : soar.tcdsb.org.
SACRAMENT OF CONFIRMATION AT ST TERESA’S

Preparation classes for Sacrament of Confirmation have started
(every Wednesday at 8:00pm). The Sacrament of Confirmation
will be celebrated at our Parish on March 2, 2019 at 4:30pm
OFFERTORY: January 6, 2019
Sunday Collection : $ 4, 574.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

13 Stycznia, 2019; Niedziela Chrztu Pańskiego
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Izajasz(40.1-11) L.do Tytusa(2.11-14) Łukasz(3.15-22)

Jan Chrzciciel znał dobrze swoje miejsce w historii zbawienia.
Wiedział bowiem, że jest tylko narzędziem w ręku Boga,
dlatego potrafił usunąć się w cień i zrobić miejsce dla
Chrystusa. Bóg Ojciec posyłając Ducha Świętego, wyraźnie
potwierdza swój zamysł miłości wobec umiłowanego Syna.
Ukazanie Jego chwały to ważny element w dziejącej się na
naszych oczach historii zbawienia.
CHRZEST PAŃSKI

Dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego
kończymy okres Bożego Narodzenia. Jezus
przyjmuje dzisiaj z rąk Jana Chrzest, podczas
którego mocą Ducha Świętego Bóg potwierdza
tożsamość Syna Bożego. Dziś uobecniając tę
tajemnicę uczestniczymy w wydarzeniu, które
nadaje sens chrześcijaństwu. Umiłowany Syn
odradza nas z wody i Ducha Świętego i czyni
przybranymi dziećmi. Sakrament Chrztu Świętego, który łączy
wyznawców Chrystusa, nabiera dziś ogromnego znaczenia.
Dlatego w tę uroczystość Chrztu Pańskiego otaczamy
modlitwą także naszych rodziców, chrzestnych. W tę Niedzielę
Chrztu Pańskiego bardziej uświadamiamy sobie zobowiązania
płynące z przyjętego przez nas Sakramentu Chrztu. Od chwili
Chrztu jestem umiłowanym synem lub córką Boga i moim
zadaniem jest ciągle rozwijać swoją wiarę pod natchnieniem
Pisma Świętego. Dzisiaj, w Niedzielę Chrztu Pańskiego
odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne.

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.
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.
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

WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

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.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku
między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych
wyznań spotykają się na ekumenicznych
nabożeństwach, modlitwach i konferencjach.
„Dąż wyłącznie do sprawiedliwości” (Pwt16.20)
– pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan 2019. Co roku na ten Tydzień Modlitw
przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami i propozycjami liturgii nabożeństw. Tym razem
materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie
z Indonezji. Modlitewne spotkanie ekumeniczne z udziałem
Kardynała Collins oraz przedstawicieli innych wyznań, odbędzie
się w niedzielę 27 stycznia o godz.16:30 w St. James Anglican
Cathedral (106 King St. East; Toronto).

„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.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA W PARAFII ŚW. TERESY

Rozpoczęlismy zajęcia przygotowawcze do Sakramentu
Bierzmowania.(w każdą środę o godz. 20:00). Sakrament
Bierzmowania będzie celebrowany w naszej parafii w sobotę,
2 marca 2019 o godz 4:30pm
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

Serdecznie zapraszamy do naszej sali parafialnej na kawę
i pączki po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 .

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W PARAFII KOLBEGO

Kurs dla par planujących zawrzeć zwiazek małżeński będzie
prowadzony w języku angielskim w parafii św. Maksymiliana
Kolbe w Mississauga i rozpocznie się w poniedziałek, 25
lutego o godz. 20:00. Zajęcia prowadzone będą 4, 11, 18 i 25
marca oraz 1 i 8 kwietnia. Koszt $100 od pary. Zapisy w biurze
parafialnym. Św. Maksymiliana Kolbe 905-848-2420.

