December 17, 2017; Third Sunday of Advent
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Isaiah(61.1-11) Thessalonians(5.16-24) John(1.6-28)

Today’s readings remind us that for thousands of years,
people have yearned for justice, healing, peace and liberty.
They waited for someone to lead them into a life worth
living. They have been encouraged to be patient and
hopeful on the strength of God’s promise. God is faithful,
the promised one is here waiting to be seen, and we are
called to actively prepare His way.
THIRD SUNDAY OF ADVENT

This Sunday - the Third Sunday of Advent is called
“Gaudete Sunday” which means “rejoice”. The Advent
Season is coming to an end and we already feel the joy of
Christ being so close. Christmas is approaching very fast plan your Christmas celebration around Christ and the
Church. Come and celebrate Christmas at our parish !
YOUTH GROUP AT ST. TERESA’S - INVITATION

This Sunday, December 17 at 8:00pm St. Teresa’s Youth
Group would like to invite all young people for a thought
provoking discussion about how you can be a practising
Roman Catholic and still be successful in life.
REGISTRATION FOR THE SACRAMENT OF CONFIRMATION

Our Parish will continue registration for Sacrament of
Confirmation until December 20 (forms are at the back of
the church). Please enclose Baptismal certificate & $50 fee
and drop off your registration at the parish office
THANK YOU FOR DONATING TOYS FOR NEEDY CHILDREN

Thank you to the McGrath Family for their over 20 year
contribution to our neighbours in need in the St Teresa
Parish Community. Thank you to our parishioners for
bringing toys, knitted items & gifts during our drive. Your
thoughtful donation of gifts distributed by St .Teresa’s
St Vincent de Paul Society are appreciated. The gifts make
Christmas a happy time for children who may otherwise go
without a gift. God bless you for your generosity!
THANK YOU!

Our sincere thanks go to Mr. Adam Ligeza for the electrical
work he had done at our church & the rectory retrofitting all
our lights free of charge. God bless you Adam & your family!
CHRISTMAS SCHEDULE AT ST. TERESA CHURCH

Sunday December 24 - Sunday Masses
11:00am (English), 9:30am & 12:30pm (Polish)
Sunday, December 24, Christmas Eve
7:00 pm (English), 9:30 pm & 12:00 Midnight (Polish)
Monday, December 25, Christmas Day
11:00 am (English), 9:30 am & 12:30 pm(Polish)
Tuesday, December 26, St. Stephen’s
11:00 am (English), 9:30 am & 12:30pm (Polish)

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( December 18 –24)
MONDAY, DECEMBER 18

Rekolekcje Adwentowe

10:00 am † Piotr Głowacki - Żona z dziećmi
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Marii i Zygmunta Konik
7:00 pm † Marianna i Paweł Brzeziński - Rodzina

TUESDAY, DECEMBER 19

Rekolekcje Adwentowe

8:00 am Intention of thanksgiving for Emmanuel Javier - Family
10:00 am † Sebastian Gliński, Jadwiga Stadkiewicz oraz
Anna, Józef, Dariusz, Barbara, Jan, Bolesława i Jan Dziekoński
7:00 pm † Leokadia i Edward Ambroziak i zmarli z rodziny

WEDNESDAY, DECEMBER 20

Rekolekcje Adwentowe

8:00 am For God’s blessing for Ligeza family
10:00 am † Jan Rusin - Leszek z mamą
7:00 pm † Adam i Janina Kulikowski - Syn z rodziną

THURSDAY, DECEMBER 21

8:00 am † Emerita Rafol (3ann.) - Daughter
7:00 pm † Jadwiga Nawrot - Syn z rodziną

FRIDAY, DECEMBER 22

8:00 am Intention of Karolina Stec
7:00 pm † Tadeusz Szczepaniak i zmarli z rodziny - Córka
z rodziną

SATURDAY, DECEMBER 23

9:00 am † Maria Grzywacz - Syn z rodziną

5:00 pm For living & deceased memebers of Rafol family

SUNDAY, DECEMBER 24 FOURTH SUNDAY OF ADVENT

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

NO MASS
† Piotr Faron - Żona z rodziną
† Filomena & Mario Neves - Family
† Antoni Flanek (r.) -Rodzina

SUNDAY, DECEMBER 24 Christmas Eve / Wigilia Bożego Narodzenia
7:00 pm (Eng) † Bridget & Fred Carroll & Randy Hopkin
9:30 pm (PL) † Ryszard Brun - Córka z rodziną
12:00 Midnight (PL) † Jakub Więcek (r.) - Żona z rodziną
OFFERTORY ENVELOPES FOR 2018

The offertory envelopes for 2018 are ready for pick-up at the back
of the church (in numerical order). Please make sure to check your
name & address before picking up your set. Contact the parish
office in case your address is not up to date. Past users of
envelopes got the same numbers; the new users can check their
assigned number in the binder (printed in alphabetical order).
If you would like to start using the envelopes - fill out the form or
contact our parish office (416) 259-2933.
CALENDARS FOR 2018

You can pick up a free copy of the 2018 calendar at the back of the
church. The calendars were funded by Ridley Funeral Home.
SUNDAY OFFERTORY: December 9/10, 2017
Sunday Collection : $ 4,452.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

17 Grudnia, 2017; Trzecia Niedziela Adwentu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Izajasz(61.1-11) Tesaloniczan(5.16-24) Jan(1.6-28)

W dzisiejszej liturgii słowa Prorok Izajasz niesie nam
pocieszenie, mówiąc o bliskim już usprawiedliwieniu
i podźwignięciu nas z upadku grzechu. Jest to ogromny
powód do radości, do której też wzywa nas święty Paweł.
Ewangelista św. Jan ukazuje mam natomiast, że już bardzo
blisko jest Ten, któremu Jan Chrzciciel przygotował drogę.
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE !

Dziś już 3 niedziela Adwentu, zwana „Niedzielą Gaudete” „Radujcie się”. Pan jest blisko ! W Adwencie bardziej
pochylamy się nad Słowem Boga i w jego kontekście
dokonujemy analizy swego życia. Zróbmy wszystko, aby znależć
czas na rozpoczynajace się w dzisiejszą niedzielę Rekolekcje
Adwentowe. Będą one trwać do środy, 20 grudnia włącznie.
Od poniedziałku do środy rekolekcje będą o 10:00 rano
oraz 7:00 wieczorem. Będzie również wtedy okazja do
spowiedzi. Rekolekcje poprowadzi ksiądz Tomasz Cabaj z
Katolickiego Uniwersyteu Lubelskiego. Pomogą nam one w
przygotowaniu się do Świąt Narodzenia Pańskiego, abyśmy
mogli z czystym sercem dzielić się opłatkiem w wigilijny wieczór
a w naszych sercach i rodzinach panował pokój i Boża miłość.
[ Prosimy wziąć pod uwagę, iż nie będzie możliwości
skorzystania z parkingu szkolnego podczas porannych rekolekcji
oraz we wtorek wieczorem. ]
OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY

Wigilijny opłatek stał się stałym elementem naszej Polskiej
kultury. Łamanie opłatka i składanie sobie życzeń jest wyrazem
naszej jedności i miłości. W czasie tej czynności ludzie nie tylko
składają życzenia, ale także przepraszają siebie nawzajem za
złe postępowanie oraz dziękują za dobro, jakie otrzymali.
Łamanie się opłatkiem nawiązuje także do Mszy św., która jest
uobecnieniem Chrystusa miłującego swój lud. Tradycja
wigilijnego opłatka uzmysławia nam jak bardzo zwyczaje
panujące w naszym kraju złączone są z tradycją chrześcijańską
i historią naszego narodu. Opłatek na stół wigilijny można
jeszcze nabyć przy wejściu do kościoła za dobrowolna ofiarą.
ROZKŁAD MSZY ŚW. NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Niedziela 24 Grudnia - Msze św. niedzielne
Godz. 9:30 & 12:30 (w j. pol.); Godz. 11:00 (ang.)
Niedziela 24 Grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia
Godz.19:00 (w j. ang); 21:30 & 24:00 (w j. polskim).
Poniedziałek 25 Grudnia, Boże Narodzenie
Godz. 9:30 & 12:30 (w j. pol.); Godz. 11:00 (w j. ang.)
Wtorek 26 Grudnia, Św. Szczepana
Godz. 9:30 & 12:30 (w j. pol.); Godz. 11:00 (w j. ang.)

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.
PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowanie składamy na ręce Pana Adama
Ligęzy za bezpłatnie wykonaną pracę przy zmianie oświetlenia
naszego kościoła oraz plebanii i biura, na energo-oszczędne.
Niech Bóg błogosławi Panu oraz całej rodzinie za tę
nieocenioną pracę dla naszej wspólnoty parafialnej. Bóg zapłać!
ZAPISY DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Trwają zapisy do Bierzmowania. Wypełnione formularze
prosimy składać do 20 grudnia 2017 w biurze parafialnym. Do
formularza należy dołączyć metrykę Chrztu ( jeżeli kandydat nie
był chrzczony w naszej parafii) oraz $50 (na pokrycie kosztów).
Zajęcia przygotowawcze rozpoczną się w styczniu 2018 roku.
ZESTAWY KOPERT NA ROK 2018

Są już do odebrania zestawy kopert na rok 2018. Osoby, które
już używają koperty otrzymały ten sam zestaw. Koperty
ułożone są w kolejności liczbowej. Parafianie, którzy otrzymali
nowe zestawy moga znależć swój numer w załączonym
skoroszycie, wydrukowanym w porządku alfabetycznym.
Parafian, którzy chcieliby rozpocząć składanie ofiar na
niedzielną składkę w kopertach - prosimy o kontakt z biurem
parafialnym lub wypełnienie formy (przy wejściu do
kościoła).Osoby korzystające z kopert prosimy aby w styczniu
na pierwszej kopertce "ofiara początkowa" – wpisały swoje
imię, nazwisko i adres w celu sprawdzenia czy numer kopertki
się zgadza z osobą/rodziną oraz czy mamy aktualny adres.
WIGILIA DLA SAMOTNYCH - KONGRES POLONII

Kongres Polonii Kanadyjskiej zaprasza na tradycyjną WIGILIĘ
dla Samotnych 24 grudnia 2017 o godz. 18.00 w budynku
SPK (206 Beverley St., Toronto) z wyśmienitą kolacją wigilijną
i kolędowaniem. Wpłaty $30 od osoby w Biurze Podróży „PIAST
TRAVEL” przy 113 Roncesvalles. Informacje (416) 533 5526
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W PARAFII KOLBEGO

Kurs przedmałżenski w j. ang. w parafii św. Maksymiliana Kolbe
będzie od 29 stycznia do 12 marca 2018. (7 spotkań w godz.
20:00-22:00). Koszt. $100. Informacje i zapisy 905-848-2420.
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
KALENDARZE NA ROK 2018

Z tyłu kościoła są dostępne darmowe kalendarze na rok 2018
(w j. polskim i angielskim) ufundowane przez dom pogrzebowy
Ridley. Są w nich zaznaczone święta religijne.

