December 31, 2017; 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
As we look back on 2017, we are invited to be
grateful to God for His abundant love, favor,
provision and goodness. Whatever experiences
and memories this past year brings to your mind, I want to
encourage you that your Abba Father desires to continue
pouring out His lavish love on you in the days to come.
So as we enter the new year of 2018, it is my prayer that
you will receive the gifts and benefits our heavenly Father
so freely gives out of the riches of His glorious grace. As you
do this, you will experience a greater joy, hope, restoration,
healing, and provision than ever before! Thank you for your
faithful support in 2017 and thank you in advance for your
continued support in the coming year. A word of thanks
to all parish ministries and as well as all volunteers we are
privileged to have. Thank you for your dedication and
time offered to the wellbeing of our parish community.
Happy New Year!
Fr. Dariusz Lewandowski CSMA
SACRAMENT OF CONFIRMATION AT ST TERESA’S

The registration for the Sacrament of Confirmation is now
closed. Classes will be on Mondays and Wednesdays at
8:00pm. First meeting with the candidates is scheduled on
January 8, 2018 at 8:00pm. The Sacrament of Confirmation will be celebrated on February 10, 2018 at 4:30pm
CHURCH BULLETIN ADVERTISING

Liturgical Publications will be setting up the advertisements
for our church bulletin. Advertising will begin in March 2018
& supports the bulletin service. Please support the bulletin
and advertise your product or service. Call Liturgical
Publications directly at (905) 624-4422
OFFERTORY ENVELOPES FOR 2018

We still have offertory envelopes for 2018 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

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( Dec 31 - Jan 7)
SUNDAY, DECEMBER 31

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

HOLY FAMILY / ŚWIĘTEJ RODZINY

Intention of Parishioners living & deceased
† Jerzy, Tomasz, Agatka Gardynik - Rodzina
† Heinz Klinnert - Wife & daughter
Dziękczynna dla Heleny Małek z rodziną
W intencji Dzieci i Rodziców z Róży Marii Goretti

MONDAY, JANUARY 1

MARY THE HOLY MOTHER OF GOD

TUESDAY, JANUARY 2

St. Basil & St. Gregory

9:30 am † Stanisław Lichaj - Siostra z rodziną
11:00 am For St. Teresa’s Church benefactors
12:30 pm O Boże błog. w rodzinie Milaniak

8:00 am Int. of thanksgiving for Cecilia Cabbuag (85 b-day)
7:00 pm O zdrowie i Boże błog. dla Marysi - Koleżanka

WEDNESDAY, JANUARY 3

8:00 am † Fr. Stanisław Ćwiertina
7:00 pm O Boże błog dla Lodzi Kowalskiej - Helena Małek

THURSDAY, JANUARY 4

8:00 am † Zofia Wesierska
7:00 pm † Bronisława Garncarz - Córka z rodziną

FIRST FRIDAY, JANUARY 5 Pierwszy Piątek
8:00 am For the Knights of Columbus & their families

7:00 pm O Boże błog dla Zuzanny (ur.) i Jacka (ur.)

SATURDAY, JANUARY 6

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

5:00 pm Intention of Joel & Maan Bañez and family - Friend

SUNDAY, JANUARY 7 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 błogosławieństwo dla Tadeusza Baran (65ur.)
† Fr. Stanisław Smoroń
† Józef Kubala - Żona z dziećmi
† Kazimiera, Edward, Tadeusz Studziński - Rodzina

2017 STATISTICS FROM ST. TERESA’S PARISH

As we come to the end of the calendar year 2017, here are some
statistics from our parish for your information: Baptisms - 46;
First Communion - 33; Confirmation - 30; Weddings - 7;
Funerals - 27. 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.

KINDERGARTEN REGISTRATION FOR SEPTEMBER 2018

HOLY ROSARY PAPAL INTENTION FOR JANUARY

Toronto Catholic District School Board invites you to register
children for Junior and Senior Kindergarten beginning on
January 17, 2018 at 10:00 am. Most schools are hosting
extended hours for registration one evening during January.

That Christians, and other religious minorities
in Asian countries, may be able to practise their
faith in full freedom.

31 Grudnia, 2017; 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
Kiedy patrzymy wstecz na 2017 rok, jesteśmy
zaproszeni, aby być wdzięczni Bogu za Jego obfitą
miłość, łaskę i dobroć. Dziękujemy Mu za wszelkie
przeżycia i wspomnienia z ubiegłego roku, które stały się
naszym udziałem. Teraz, kiedy wkraczamy w Nowy Rok 2018,
modlę się, abyście otrzymali wszelkie dary, które nasz Ojciec
Niebieski za darmo pragnie wylewać na nas z bogactwa Swej
chwalebnej łaski. Oby Nowy Rok był czasem błogosławionym,
w którym doświadczymy jeszcze większej radości, nadziei,
odnowy, uzdrowienia niż kiedykolwiek wcześniej!
Dziękuję za Wasze wierne materialne wsparcie parafii w 2017
roku i z góry dziękuję za ofiary, które złożycie w nadchodzącym
roku. Dziękuję wszystkim grupom parafialnym, a także
wolontariuszom, których pomoc w fukncjonowaniu parafii jest
nieoceniona. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas dla dobra
naszej wspólnoty parafialnej. Szczęśliwego Nowego Roku!
Ks. Dariusz Lewandowski CSMA
KRÓTKA STATYSTYKA Z ŻYCIA PARAFII ŚW. TERESY

Krótkie podsumowanie z życia naszej parafii w roku 2017:
Sakramentu Chrztu Św. udzielono 46 dzieciom; do Pierwszej
Komunii Św. przystąpiło 33 dzieci; Sakrament Bierzmowania
przyjęło 30 kandydatów; sakramentalny Związek Małżeński
zawarło 7 par, na wieczny spoczynek z naszej parafii
odprowadzono 27 parafian. Do naszej parafii przynależy
(zapisanych jest oficjalnie) 1849 rodzin i osób indywidualnych

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.
SŁOWO PODZIĘKOWANIA OD KS. REKOLEKCJONISTY

Kochani, wyrażam wielką wdzięczność Panu Bogu i Wam za
czas rekolekcji, które mogliśmy razem przeżywać. Nigdy nie
myślałem, że będę głosił Słowo za oceanem. Tym bardziej,
że spotkam się tutaj z takim ogromem życzliwości i sympatii.
Bardzo Wam dziękuję za tak serdeczne przyjęcie. Wielkie Bóg
zapłać dla Ks. Proboszcza Dariusza i dla Ks. Jana – za
zaproszenie i mnóstwo dobra każdego dnia!
Przeszliśmy razem drogę świętej Rodziny. Przyglądaliśmy się
najbardziej św. Józefowi. Patrzyliśmy czego się bał, dlaczego
musiał uciekać i kiedy mógł wracać. Słuchaliśmy, co mówił do
niego Pan. Słuchaliśmy tym bardziej, co mówił i mówi do nas,
w czasie rekolekcji i nie tylko. Bo w każdej z sytuacji, jakie
przeżywał św. Józef, znajdujemy się także my. Również my
boimy się wielu rzeczy, panikujemy i paraliżuje nas strach.
Również my czasem powinniśmy uciec całkiem daleko,
by oderwać się od tego wszystkiego, co nas przerasta i z czym
sami nie damy sobie rady. I w końcu możemy też wrócić,
do tego co musieliśmy zostawić, aby móc wejść w to na nowo,
ale już z miłością. Z Bogiem, który może wszystko. Teraz,
po rekolekcjach, po Świętach, chcemy wzrastać razem ze
świętą Rodziną. Nie tylko przyglądać się, jak rośnie Jezus, ale
dbać o wiarę, by Bóg rósł w naszych sercach i coraz mocniej
je wypełniał. Życzę wszystkim, aby Boże Narodzenie nie było
tylko kartką z kalendarza, ale faktem z naszego życia. Bo
Chrystus rodzi się każdego dnia. W tych, którzy tego chcą.
Obiecuję pamiętać o Was w modlitwie i pokornie o nią proszę.
Niech Pan obdarza Was szczęściem na cały Nowy Rok
i na całe Wasze życie! Ks. Tomasz Cabaj (FB – Wirtualny Pasterz)
REKLAMY W BIULETYNIE PARAFIALNYM

Zakończylismy już rejestrację do Sakramentu Bierzmowania.
Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2018 i bedą się odbywały
w poniedziałki i środy. Pierwsze spotkanie odbędzie się
8 Stycznia 2018 o g. 20:00. Sakrament Bierzmowania będzie
w naszej parafii w sobotę, 10 lutego 2018 o godz 4:30pm

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.

ZESTAWY KOPERT NA ROK 2018

KALENDARZE NA ROK 2018

Są jeszcze do odebrania zestawy kopert na rok 2018. Koperty
ułożone są w kolejności liczbowej. Swój numer można znaleźć
w załączonym skoroszycie (w porządku alfabetycznym). 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.

Z tyłu kościoła są dostępne darmowe kalendarze na rok 2018.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W PARAFII ŚW. TERESY

INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich
chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami
religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

