December 2, 2018; First Sunday of Advent
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Jeremiah(33.14-16) Thes.(3.12-4.2) Luke (21.25-35)

Time of preparation, anticipation and expectation is upon
us! Jeremiah announces, in the first reading, that the
days are coming when the promise of God will be fulfilled.
Paul reminds the Thessalonians to be strong in faith.
In the Gospel, Jesus extols his listeners to be vigilant in
prayer and strength.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( December 3 - 9)
MONDAY, DECEMBER 3 Św. Franciszka Ksawerego
7:00 pm † Zofia Wesierska (1r) - Kasia i Sława
† Bogdan Kramarski - Żona z dziećmi
TUESDAY, DECEMBER 4

8:00 am For God’s blessing for Omar Ali - Mother
7:00 pm † Adela Biegajło i zmarli z rodz.– Córka z rodziną

WEDNESDAY, DECEMBER 5
ADVENT - TIME OF JOYFUL PREPARATION

Today we are celebrating First Sunday of Advent. It is
a liturgical season which marks the time of spiritual
preparation by the faithful before Christmas, focusing on the
coming of our Lord. (Advent comes from the Latin adventus,
meaning coming.) When the Church celebrates the liturgy
of Advent each year, She makes present this ancient
expectancy of the Messiah, for by sharing in the long
preparation for the Saviors first coming, the faithful renew
their ardent desire for His second coming. Enjoy this Season
of Advent and prepare the way for the Lord!
FR JAN BURCZYK CSMA - 40 ANNIVERSARY OF THE PRIESTHOOD

This past September, in Melrose we were celebrating Fr. Jan
Burczyk 50th anniversary of religious vows. Today, Fr Jan is
celebrating 40th anniversary of his priesthood. On this joyous
occasion we would like to wish You Fr. Jan, God’s blessing
for every day of your ministry to us. May the Holy Spirit shed
His light on every day of your ministry and Jesus always
guide You through the difficulties. We hope that peoples
kindness & gratitude will sustain your zeal for spreading the
Good News. Dear Fr. Jan, You have blessed so many lives
through your faithful ministry; may you be blessed greatly in
return. With great joy we would like to offer prayers of
thanksgiving to God for placing you in our midst.
LET’S CELEBRATE FR. JAN’S ANNIVERSARY TOGETHER !

On the occasion of Fr. Jan Burczyk 40th anniversary of
priesthood, this Sunday, December 2, we invite everyone to
celebrations in our parish hall after Masses at 9:30am,
11:00am, 12:30am. There will be coffee and special cake!
ST.VINCENT de PAUL CHRISTMAS COLLECTION

On December 1/2 & 8/9 St Vincent de Paul is having the Toy
and Mitten Drive. Please bring to church on those weekends:
for children aged 0-12: a new unwrapped toy, mittens & hat;
for children aged 12+: a gift card, gloves & hat. Without your
help we would not be able to continue helping neighbors in
need. This weekend December 1/2 St. Vincent de Paul
Society annual Christmas collection will take place. The
SVDP volunteers who help the poor are truly grateful for your
support during the year and especially during Christmas!
HOLY ROSARY PAPAL INTENTION FOR DECEMBER

That people, who are involved in the service
and transmission of faith, may find a language
suited to the conditions of the present time.

8:00 am For God’s blessing for Susana Pasco (b-day) - Anita
7:00 pm † Teresa Jarmuszczak (1r) - Kasia i Sława

THURSDAY, DECEMBER 6

8:00 am For God’s blessing for Jackson & Caelib Ali - Anita
7:00 pm † Helena Chełmecki - Syn z rodziną

FIRST FRIDAY, DECEMBER 7, St. Ambrose

8:00 am For God’s blessing for Conception Rafol - Sister
7:00 pm W int. Rycerzy Kolumba i ich rodzin

SATURDAY, DECEMBER 8, Niepokalane Poczęcie NMP

9:00 am O Boże błog. dla Bronisława - Siostry

5:00 pm † Fr. Stanisław Sznyrowski - Friends

SUNDAY, DECEMBER 8, SECOND SUNDAY OF ADVENT

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

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Wiktor, Józef i Stanisław Misiniec - Rodzina
† Kazimierz Maślanka - Daughters & family
† Adolf i Piotr - Rodzina
† Jerzy Starościak i Janina Misztal - Rodzina

ALL DAY CONFESSIONS - FRIDAY, DECEMBER 21

During the week of December 17 - 21 all the churches in the
Archdiocese of Toronto, will have „All Day Confessions”. Our
parish is organizing All day Confessions on Friday, December 21
during following hours: 9:00 - 11:00am and 6:00 - 9:00pm.
This is a great opportunity to prepare ourselves for Christmas.
ST. MICHAEL’S CHOIR CHRISTMAS CONCERT

Celebrate years of tradition with St. Michael's Choir School
and join us on Sunday, December 9 at 3:00pm and Monday,
December 10 at 7:00pm for a concert at Roy Thomson Hall.
Tickets at www.roythomsonhall.com .
ENVELOPES SETS FOR 2019

If You would like to start using envelopes, please fill out a form (at
the back of the church) and drop it in the box or call parish office.
NEW SUNDAY MISSALS for 2018/2019

Sunday Missals for the new liturgical year are now available in
pews but can also be purchased for $ 5.00 each. The payment can
be dropped into the wooden box at the back of the church.
SUNDAY OFFERTORY: November 24/25, 2018
Sunday Collection : $ 3,547.00
Building Maintenance : $ 4,654.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

2 Grudnia, 2018; Pierwsza Niedziela Adwentu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks. Daniela (7.13-14) Ap.św. Jana(1.5-8) Jan(18.33-37)

Chrystus przyszedł dać świadectwo prawdzie, świadectwo o
prawdziwym życiu: nie tylko o jego zasadach, ale o tym, że
ono wogóle istnieje i że można je osiągnąć. Ale osiągnąć tylko
w jeden sposób: przez przyjęcie zwierzchnictwa Króla Prawdy,
Jezusa. Przyjąć zwierzchnictwo Chrystusa Króla, uczynić Go
królem naszego życia, oznacza przyjąć prawdę, czyli słuchać
prawdy, którą On objawia swoimi słowami i czynami.
ŻYCZENIA DLA KS. JANA BURCZYKA CSMA

„Kapłan, jak Chrystus oddaje swoje życie za powierzony sobie
lud. Kapłan jest światłem świecącym w ciemnościach, światłem,
które nie gaśnie. Kapłan jest dla świata solą ziemi i tak jak sól
utrwala, zachowuje i konserwuje dobro. Wybraniec Boży,
nie boi się czekających trudności, tego co człowieka zniechęca
i przestrasza.” W tę niedzielę przypada 40 rocznica święceń
kapłańskich Ks. Jana Burczyka. Dzisiaj więc w sposób
szczególny będziemy dziękować Chrystusowi za dar osoby
Księdza Jana, wyrażając w ten sposób naszą wdzięczność
za dobro, które staje się w naszych sercach dzięki Jego
kapłańskiej posłudze. W tym szczególnym momencie życzymy
ufności i nadziei w Panu przez kolejne lata życia. Niech Ksiądz
cieszy się światem i spotykanymi ludźmi, a serce niech
przepełnia miłość. Uśmiech i poczucie humoru niech zawsze
goszczą na Księdza twarzy. Niech dobry Bóg, który powołał
Księdza, nadaje sens Księdza życiu i obdarza niegasnącym
optymizmem. Niech Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan
błogosławi wysiłkom jakie Ksiądz podejmuje dla Boga
i zbawienia człowieka. W tym dziele niech wspiera również
Matka Najświętsza, Matka wszystkich kapłanów.
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA !

Z okazji 40-lecia świeceń kapłańskich Ks. Jana Burczyka,
po Mszach św. o 9:30, 11:00 oraz 12:30 zapraszamy do sali
parafialnej aby wspólnie świętować jubileusz Ks. Jana. Będzie
tort oraz kawa i herbata. Również dzisiaj, harcerze będą
prowadzić sprzedaz pączków, z których dochód będzie
przeznaczony na ich potrzeby. Dziękujemy harcerzom i innym
grupom parafialnym za przygotowanie tej celebracji.
ST.VINCENT de PAUL - ŚWIĄTECZNY DAR SERCA

W weekend 1/2 oraz 8/9 grudnia będzie w naszym kościele
zbiórka nowych zabawek, czapek i rękawiczek, które SVDP
przydzieli na Święta potrzebującym rodzinom z okolicy.
W ten weekend, 1/2 grudnia będzie również zebrana składka na
Stowarzyszenie Św. Wincentego a Paulo, która przeznaczona
będzie w całości na na pomoc ubogim dzieciom i ich rodzinom,
zwłaszcza w nadchodzącym okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Juz teraz dziękujemy za hojność na ten piękny cel.
MIKOŁAJKI W PARAFII ŚW TERESY - NIEDZIELA 2 GRUDNIA

Harcerze organizują „Mikołajki”, na których dzieci będą mogły
spotkać św. Mikołaja, zrobić z nim zdjęcie oraz otrzymać
prezent. Spotkanie z Mikołajem odbędzie się w dzisiejszą
niedzielę, 2 grudnia po Mszy o godz.12:30.

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.
REKOLEKCJE ADWENTOWE W NASZEJ PARAFII

W Parafii św. Teresy Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się
w niedzielę 16 grudnia na wszystkich Mszach świętych i trwać
będą do środy, 19 grudnia. Od poniedziałku do środy włącznie
rekolekcje będą o 10:00 rano i o 7:00 wieczorem a poprowadzi
je ksiądz Paweł Koc z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Podczas rekolekcji będzie okazja do spowiedzi.
CAŁODNIOWA SPOWIEDŹ– PIĄTEK, 21 GRUDNIA

W tygodniu 17-21 grudnia w całej Archidiecezji Torontońskiej
organizowana jest całodniowa spowiedź. Zapraszamy
wszystkich parafian do skorzystania z Sakramentu Pojednania
w tym przedświątecznym czasie. W tym roku organizujemy
Dzień Spowiedzi w piątek 21 grudnia. Spowiedź odbędzie się
w godzinach 9:00-11:00 oraz 18:00-21:00
WIGILIA DLA SAMOTNYCH - KONGRES POLONII

Kongres Polonii Kanadyjskiej zaprasza na tradycyjną WIGILIĘ
dla Samotnych 24 grudnia 2018 o godz. 18.00 w budynku
SPK (206 Beverley St.,Toronto) z wyśmienitą kolacją wigilijną
i kolędowaniem Wpłaty $30 od osoby przyjmuje Biuro Podróży
„PIAST TRAVEL” 113 Roncesvalles. Informacje: (416) 486 7348
ZESTAWY KOPERT NA ROK 2019

Rozpoczęliśmy przygotowanie zestawów kopert na rok 2019
Parafianie, którzy je już używają otrzymają ten sam numer
zestawu. Parafianie, którzy chcieliby rozpocząć składanie
swoich ofiar na niedzielną składkę w kopertach - są proszeni
o wypełnienie formy, która znajduje się z tyłu kościoła, a od
Nowego Roku przydzielimy im zestaw.
OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY oraz KARTKI ŚWIĄTECZNE

Są już do nabycia opłatki wigilijne ( z tyłu kościoła ). Dowolne
ofiary za opłatki prosimy składać do drewnianej skarbony.
Można również nabyć zestaw kartek świątecznych w cenie
$5.00 za zestaw 8 kartek. Wszystkie zestawy sa takie same a
zapłatę prosimy uiścić do drewnianej skarbony przy kolumnie.
KALENDARZE I KARTKI ŚWIĄTECZNE

W następną niedzielę, 9 grudnia, będziemy gościć u nas
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera z Toronto, które służą
Kościołowi Misyjnemu poprzez animację misyjną i pomoc
misjonarzom na całym świecie. Nabywając Kalendarz Misyjny
na rok 2019 lub ręcznie robione kartki na Boże Narodzenie
można wesprzec projekty misyjne w Nigerii, Peru i Indiach.
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Aby osoby zaangażowane w posługę dla kościoła
oraz przekazywanie wiary potrafiły znaleźć język
właściwy dla dzisiejszych czasów.

