December 9, 2018; Second Sunday of Advent
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Baruch (5.1-9) Philippians (1.3-11) Luke (3.1-6)

“Jesus will come in splendor”. In today’s readings,
Baruch describes God’s blessing on Jerusalem, and
Paul prays that all may be ready for the day of the Lord.
John the Baptist proclaims a baptism of repentance
which will prepare the people to listen to Jesus and to
accept his ways in their hearts.
SECOND SUNDAY OF ADVENT

We are entering the Second Week of Advent. The Gospel
passages for the Sundays of Advent continue to explore
the counter-cultural story we heard during last month’s
liturgies. Advent is, a season of hope and of confidence
that God has all the world in His hands. Today John the
Baptist reminds us that God is making crooked ways straight
and rough ways smooth. Let us journey together throughout
this Advent Season to deeper joy in the newborn Christ.
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.
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. It is handy to have your own missal.
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

After the Masses at 9:30am, 11:00 & 12:30am Knights of
Columbus invite you for coffee and donuts in the parish hall.
PRE-AUTHORIZED GIVING TO OUR PARISH

Our Parish is making it available to enroll into pre-authorized
giving. Special forms are at the back of the church. You can
drop off filled form with void cheque to the parish office.
DONATE NOW - ONLINE GIVING

The Archdiocese of Toronto makes it possible to support
your parish or favorite charity by making a gift over internet
using your credit card. Go to www.archtoronto.org and click
on the "DONATE NOW" button to learn more.
CHRISTMAS SCHEDULE AT ST. TERESA CHURCH
Monday, December 24, Christmas Eve
7:00 pm (English), 9:30 pm & 12:00 Midnight (Polish)
Tuesday, December 25, Christmas Day
11:00 am (English), 9:30 am & 12:30 pm(Polish)
Wednesday, December 26, St. Stephen’s
8:00 am (English), 9:30 am & 12:30pm (Polish)

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( December 10 - 16)
MONDAY, DECEMBER 10

7:00 pm † Zdzisław Antończyk
O Boże błog. dla Marzeny - Alicja

TUESDAY, DECEMBER 11

8:00 am For conversion in the family - Alicja
7:00 pm † Anna i Stanisław Kopycki - Syn z rodziną

WEDNESDAY, DECEMBER 12 Our Lady of Guadalupe
8:00 am For God’s blessing for Jeffrey Stoute - Mother
7:00 pm † Władysław Obloj - Żona z rodziną
THURSDAY, DECEMBER 13 St. Lucy

8:00 am For God’s blessing for Omar Ali - Mother
7:00 pm † Tadeusz Strachota - Marianna

FRIDAY, DECEMBER 14 St. John of the Cross
8:00 am † Marcelina Cruz - Javier family

7:00 pm W int. dzieci i rodziców z Róży Św. Marii Goretti

SATURDAY, DECEMBER 15

9:00 am † Janina Ogórek - Rodzina

5:00 pm † Emerita Rio Rafol - Daughter & family
SUNDAY, DECEMBER 16, THIRD SUNDAY OF ADVENT
8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Tadeusz Zając - Żona z rodziną
† Franciszek & Anna Obloj - Daughter & family
† Maciej Madera - Żona z dziećmi
† Marianna i Paweł Brzeziński - Rodzina

REGISTRATION FOR THE SACRAMENT of CONFIRMATION

Our Parish will continue registration for Sacrament of Confirmation
untill December 21 (forms are at the back of the church). Please
enclose Baptismal certificate & $50 fee (drop off - at the office).
OFFERTORY ENVELOPES FOR 2019

The offertory envelopes for 2019 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.
ST.VINCENT de PAUL CHRISTMAS COLLECTION - THANK YOU!

Last weekend St Vincent de Paul had the annual SVDP Christmas
collection and 2,615 has been raised for their cause. The SVDP
volunteers who help the poor are truly grateful for your support.
SUNDAY OFFERTORY: December 1/2, 2018
Sunday Collection : $ 4,057.00
St. Vincent de Paul : $ 2,615.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

9 Grudnia, 2018; Druga Niedziela Adwentu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Baruch (5.1-9) Filipian (1.3-11) Łukasz (3.1-6)

Ewangelia jest dzisiaj poświęcona Janowi Chrzcicielowi, który
przygotował ludzkość na pierwsze przyjście Chrystusa. Ten
adwentowy prorok, w którym rozpalił sie ogień wiary,
budzi nas ze snu, wzywa do nawrócenia, do prostowania
scieżek swojego życia, do życia w światłości. Radykalizm
i prostota jego postępowania były dla Izraelitów pochodnią
rozpraszającą ciemność, wskazującą drogę do światła
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

Dziś już II Niedziela Adwentu. Adwent to nie tylko przygotowanie
na to, co dokonało się w Betlejem około 2000 lat temu, a co
każdy z nas, stojąc przy wigilijnym stole będzie wspominał.
Adwent ma uczynić nas gotowymi na to najważniejsze
spotkanie, które każdego człowieka czeka, kiedy przyjdzie nam
zdać sprawę ze swojego życia. Jezus w Adwencie przychodzi
aby przypomnieć nam wszystkim że naszym celem jest niebo.
Adwent jest to również czas nawrócenia i powrotu do Boga, jest
nam bardzo potrzebny abyśmy uwierzyli w Bożą miłość.
REKOLEKCJE ADWENTOWE W NASZEJ PARAFII

W Parafii św. Teresy Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się
w następną 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 KUL. 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
OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY oraz KARTKI ŚWIĄTECZNE

Z tyłu kościoła są do nabycia opłatki wigilijne. Dobrowolne 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).
KALENDARZE I KARTKI ŚWIĄTECZNE

W tę niedzielę, 9 grudnia, gościmy 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 okolicznościowe oraz na Boże Narodzenie można

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.
ZAPISY DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Trwają zapisy do Bierzmowania. Wypełnione formularze
prosimy składać do 21 grudnia 2018 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 2019 roku.
Planowana data Bierzmowania w naszej parafii: 2 Marca, 2019.
ZESTAWY KOPERT NA ROK 2019

Są już do odebrania zestawy kopert na rok 2019. Osoby, które
już używają koperty otrzymały ten sam zestaw. Koperty
ułożone są w porzadku 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) 416-259-2933.
Mamy jeszcze wiele wolnych zestawów.
Osoby korzystające z kopert prosimy aby w styczniu na
pierwszej kopertce tzw. "ofiara początkowa" – wpisały swoje
imię, nazwisko i adres w celu sprawdzenia czy numer kopertki
się zgadza z osobą/rodziną oraz czy mamy aktualny adres.
ST.VINCENT de PAUL - PODZIĘKOWANIE

W poprzednią niedzielę została zebrana skłądka na potrzeby
Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo. Przeznaczona ona
jest w całości na na pomoc ubogim dzieciom i ich rodzinom,
zwłaszcza w nadchodzącym okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Za waszą hojność na ten piękny cel składamy wszystkim
ofiarodawcom serdeczne „Bóg zapłać”. Zebrano $2,615.
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

W tym tygodniu po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 do sali
parafialnej na kawę i pączki zapraszają Rycerze Kolumba.
“PRE-AUTHORIZED GIVING” DLA NASZEJ PARAFII

Obecnie można w naszej parafii składać swoje ofiary
na niedzielną składkę za pomocą bezpośrednich przelewów
pieniężnych ze swojego konta na konto parafii.
Osoby zainteresowane tą formą donacji dla naszej parafii
prosimy o zapoznanie się z formą, która wyjaśnia wszystko
w szczegółach - można ją znaleźć z tyłu kościoła.
ROZKŁAD MSZY ŚW. NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Poniedziałek, 24 Grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia
Godz.19:00 (w j. ang); 21:30 & 24:00 (w j. polskim).
Wtorek, 25 Grudnia, Boże Narodzenie
Godz. 9:30 & 12:30 (w j. pol.); Godz. 11:00 (w j. ang.)
Środa, 26 Grudnia, Św. Szczepana
Godz. 9:30 & 12:30 (w j. pol.); Godz. 8:00 (w j. ang.)

