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LITURGY OF THE WORD
D - REFLECTION
N
MK 1: 7-11

This Gospel opens with John the Baptist proclaiming that
One mightier than he will be coming. The One who is to
follow John also will baptize. However, He will baptize with
the Holy Spirit, not simply with water. The Gospel says: it
happened that Jesus came from Nazareth and asked to be
baptized by John with water from the Jordan. As Jesus
came out of the water, Mark says that the heavens were
opened up and the Spirit descended upon Jesus! How very
dramatic! However, it didn’t stop there. Mark tells us that a
voice from heaven proclaimed that Jesus was His beloved
Son. We all yearn to be the “beloved” of someone! As human beings, we have an instinctive need to love others as
well as a deep desire to be loved. Hopefully, each of us has
many people in our lives who love and care for us. Who are
the persons you love? And who love you? What a great gift
it is to be loved! All love flows from God’s love for us. Our
love for one another is a “sharing” in the love of God! Today may we be mindful of the people who love us and be
grateful for the great gift they give us. And also today, may
we be more intentional in our loving. If we “love” another
person today, God is present there!
THE BAPTISM OF THE LORD
Today’s Feast marks the conclusion of the Christmas Season
and the beginning of Ordinary Time. It’s a feast of transition
from Jesus’ hidden life to that of His public ministry. It also
echoes the theme of the Epiphany in that the Baptism of the
Lord is another manifestation announcing Jesus’ divinity to all
of His first followers and to the disciples of John the Baptist.
As we prepare to begin Ordinary Time, reflect, today, upon
these words of the Father at the Baptism of Jesus. Hear the
Father speaking to You about the divinity of His Son. Turn
your eyes to Jesus and prepare yourself to follow Him and to
heed every word He speaks. He was sent into this world to
draw us to the Father, allow Him to fulfill that mission in your
own life. We are invited on this great Feast to live our lives in
the "Theophany" of the God who is a Trinitarian communion of
Perfect love. The Christian vocation, no matter what our state
in life, is to reveal the Love of the Trinity to the entire human
race in order to bring them to the Waters of Baptism into New
Life in the new humanity of the Church which is Christ's Body.
There, joined in Him we participate in His ongoing redemptive
mission until He returns to make all things new.
ORDINARY TIME
During the Ordinary Time, the Church celebrates the fullness
of the mystery of the Lord Jesus. The people of God offer
praise by celebrating the Paschal Mystery of the Death and
Resurrection of Jesus. On the first day of the week, the Lord’s
Day, God assembles the beloved people to hear the Word, to
reflect upon it, to offer the living sacrifice of praise, and to eat
and drink the banquet of the Lord. Then God sends us forth to
proclaim this love by our words and actions.
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A INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (Jan 11 – Jan 17)
MONDAY,
MO
M
Jan 11
7:00 pm O zdrowie i Boże błog. dla Moniki—mama
TUESDAY, Jan 12
8:00 am † Ewa, Anna Kremis, Jan Antoni Kremis, Stanislaw
Felix Kremis– ojciec i mąż
WEDNESDAY, Jan 13
7:00 pm † Anna i Michał Milaniak– syn z rodziną
THURSDAY, Jan 14
8:00 am Int. of Manlleli Family
FRIDAY, JAN. 15
7:00 pm † Ludwika Mróz
SATURDAY, JAN. 16
9:00 am † Krystyna Ziętek—córka z rodziną
5:00 pm Parishioners
SUNDAY, JAN. 17
9:30 am † Józef Frydryk & Zdzisław Ziemiański—rodzina
11:00 am † Pedro and Guillerma Clemente –Helena
12:30 pm † Kazimiera , Edward, Tadeusz, Józefa i Ignacy
Studzińscy—syn z rodziną
MASS CHANGES
As previously announced, there have been changes in the schedule
of Holy Masses during the week. Masses in Polish will be celebrated
on the following days: Mondays, Wednesdays and Fridays at 7:00
pm, Masses in English on Tuesdays and Thursdays, and on the first
Fridays of the month at 8:00 am. By the decision of our Bishop,
Archbishop Thomas Collins, due to Covid-19 limitations, all Masses
are closed to the public. It is a very painful time for the Church. However, you can attend all Masses online by visiting our parish website:
http://stteresatoronto.ca/index.php/live-stream
ST. TERESA CHURCH IS OPEN FOR PRIVATE PRAYER,
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT AND SACRAMENT
OF CONFESSION:
Sunday 2:00pm – 4:00 pm
Monday Church is closed
Tuesday 9:00 am – 11:00 am – Adoration of the Blessed Sacrament
Wednesday 5:00pm – 6:00pm
Thursday 9:00 am – 11:00 am – Adoration of the Blessed Sacrament
Friday 2:00pm
4:00pm
5:00 - –6:00pm
Saturday 3:00pm – 4:00pm
*We must restrict attendance inside the church to 10 people,
including priests hearing confessions and/ or a volunteers, to monitor
capacity restrictions.
NOVENAS IN OUR CHURCH:
Blessed Bronisław Markiewicz - every Monday after 7:00 pm Mass
Our Lady of Perpetual Help - every Wednesday, during 7:00 pm
Mass in Polish
Our Lady of Perpetual Help - every Tuesday – during 8:00 am Mass
in English.
HOLY ROSARY PAPAL INTENTION FOR JANUARY 2021
May the Lord give us the grace to live in full fellowship with our
brothers and sisters of other religions, praying for one another, open
to all.

LITURGIA SŁOWA
A - REFLEKSJA
A
MK 1, 7-11
Pierwszą z ustanowionych przez św. Jana Pawła II
różańcowych tajemnic światła, poświęconych działalności
publicznej Jezusa, jest tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie, po
którym została potwierdzona tożsamość Jezusa: „Ty jesteś
moim Synem umiłowanym”. Chrzest jest również znakiem
naszej tożsamości – mówi, że należymy do Chrystusa. Data
przyjęcia sakramentu chrztu świętego jest jedną z
najważniejszych dat naszego życia. Czy znam datę swojego
chrztu? Czy żyję jak chrześcijanin? Warto w święto Chrztu
Pańskiego zadać sobie pytanie: Czy moja rodzina jest
środowiskiem wiary, miejscem, gdzie moja wiara się
pogłębia? Duchu Święty, umacniaj mnie swoimi darami
każdego dnia, abym był wierny przyrzeczeniom chrzcielnym.
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2021-1-10
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Nie rodzimy się chrześcijanami. Stajemy się nimi przez przyjęcie
sakramentu chrztu św. Pan Jezus powiedział Nikodemowi: "Kto się
nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa
Bożego" (por. J 3, 5). Liturgiczna pamięć o chrzcie Chrystusa ma
nam uświadomić nasze własne odrodzenie, które dokonało się w
chwili pierwszego spotkania człowieka z Bogiem-Człowiekiem w
tajemnicy świętego chrztu. Wydarzenie nad Jordanem ukazuje
jedną z tajemnic życia Syna Bożego. W chrzcie Chrystusa,
uważanym uprzednio za ceremonię symboliczną, współczesna
teologia dostrzega głęboką naukę dla naszych czasów. Chrzest
Chrystusa bowiem zamyka działalność proroków Starego
Testamentu i zapowiada Mesjańską godność Jezusa, głoszoną w
wizjach proroczych Starego Przymierza. Jest także momentem, w
którym niebo dało Jezusowi publiczne świadectwo Jego Boskiej
godności. W chrzcie Jezusa jest także zapowiedź Jego Męki i
Zmartwychwstania. Chrzest jest początkiem nowego życia, a nie
jego końcem ani ukoronowaniem. Z nowym życiem otrzymujemy
równocześnie zadanie, którego symbolem jest biała szata, aby
każdy ochrzczony doniósł ją czystą przed oblicze Stwórcy. Dlatego
Kościół wymaga, aby nowo ochrzczony wyrzekł się szatana, spraw
jego i zapewnił, jeśli chce wejść do żywota wiecznego, że będzie
żył według przykazań Bożych. W imieniu niemowląt czynią to
rodzice i rodzice chrzestni, poręczając katolickie wychowanie, a ci,
którzy samodzielnie już rozumują, osobiście muszą zaświadczyć
gotowość przyjęcia chrztu i życia według wskazań wiary. Starajmy
się pamiętać o wielkości chrztu św., który każdemu otwiera bramę
do nieba, do zbawienia.
LITURGICZNY OKRES ZWYKŁY
Okres zwykły w kościelnym roku liturgicznym ma dwuczłonową
strukturę. Pierwsza jego część rozpoczyna się w poniedziałek po
święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą
Popielcową (obejmuje cztery do sześciu tygodni). Druga zaś
zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha
Świętego i kończy się przed pierwszymi Nieszporami pierwszej
niedzieli Adwentu (sobotni wieczór). W ostatnią niedzielę roku
liturgicznego obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, która kończy okres zwykły i zarazem cały rok
liturgiczny.
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Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za przyczyną
Bł. Ks. Bronisława Markiewicza odprawiana jest w naszej
parafii w każdy poniedziałek po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona chorych prosimy zgłaszać do biura parafialnego lub do
księży.
ZMIANA PORZĄDKU MSZY ŚW.
Tak jak było już zapowiadane od dawna, od Nowego Roku
nastąpiła zmiana w rozkładzie Mszy świętych w ciągu tygodnia.
Msze św. w języku polskim będą odprawiane w następujących
dniach: poniedziałki, środy i piątki o godzinie 19:00. Msze
święte w języku angielskim we wtorki i czwartki, oraz w
pierwsze piątki miesiąca o godz 8:00 rano. Z powodu
ograniczeń wywołanyh obecną sytuacja, z postanowienia
naszego ordynariusza Arcybiskupa Tomasza Collinsa wszystkie
Msze z ludem są odwołane. Jest to bardzo bolesny czas dla
Kościoła,
jednak we wszystkich Mszach świętych
można uczestniczyć przez internet wchodząc na naszą,
parafialną stronę internetową:
http://stteresatoronto.ca/
index.php/live-stream
GODZINY OTWARCIA KOŚCIOŁA DO PRYWATNEJ
ADORACJI I SAKRAMENTU POKUTY W TYM TYGODNIU
Niedziela 14:00 - 16:00
Poniedziałek Kościół zamknięty
Wtorek 9:00 – 11:00 - adoracja NS
Środa 17:00 – 18:00
Czwartek 9:00 – 11:00 - adoracja NS
Piątek 17:00 – 18:00
Sobota 15:00 – 16:00
Tylko 10 ludzi, licząc księdza i wolontariusza, może
przebywać w kościele w tym samym czasie.
NOWENNY W NASZEJ PARAFII
Do bł. Ks. Bronisława Markiewicza – w poniedziałki po Mszy św.
o godz. 19:00
Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - w środy od 3 lutego
podczas Mszy św o godz. 19:00 w języku polskim
Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - we wtorki od 2 lutego
podczas Mszy św o godz 8:00 rano w języku angielskim
WSPARCIE NASZEGO KOŚCIOŁA
Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie duchowe i materialne
naszego kościoła. Ofiary można składać w kościele podczas
godzin otwarcia oraz w drzwiach biura parafialnego znajduje się
otwór do którego można umieszczać składkę niedzielną, lub też
online klikając: donate now. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół
parafialny.
PODZIĘKOWANIE
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy
trudzili się nad świątecznym wystrojem naszej świątyni i
uroczystą oprawą świąt.
INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC STYCZEŃ
2021
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym
braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za
siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
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happened that Jesus came from Nazareth and asked to be
baptized by John with water from the Jordan. As Jesus
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opened up and the Spirit descended upon Jesus! How very
dramatic! However, it didn’t stop there. Mark tells us that a
voice from heaven proclaimed that Jesus was His beloved
Son. We all yearn to be the “beloved” of someone! As human beings, we have an instinctive need to love others as
well as a deep desire to be loved. Hopefully, each of us has
many people in our lives who love and care for us. Who are
the persons you love? And who love you? What a great gift
it is to be loved! All love flows from God’s love for us. Our
love for one another is a “sharing” in the love of God! Today may we be mindful of the people who love us and be
grateful for the great gift they give us. And also today, may
we be more intentional in our loving. If we “love” another
person today, God is present there!
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and the beginning of Ordinary Time. It’s a feast of transition
from Jesus’ hidden life to that of His public ministry. It also
echoes the theme of the Epiphany in that the Baptism of the
Lord is another manifestation announcing Jesus’ divinity to all
of His first followers and to the disciples of John the Baptist.
As we prepare to begin Ordinary Time, reflect, today, upon
these words of the Father at the Baptism of Jesus. Hear the
Father speaking to You about the divinity of His Son. Turn
your eyes to Jesus and prepare yourself to follow Him and to
heed every word He speaks. He was sent into this world to
draw us to the Father, allow Him to fulfill that mission in your
own life. We are invited on this great Feast to live our lives in
the "Theophany" of the God who is a Trinitarian communion of
Perfect love. The Christian vocation, no matter what our state
in life, is to reveal the Love of the Trinity to the entire human
race in order to bring them to the Waters of Baptism into New
Life in the new humanity of the Church which is Christ's Body.
There, joined in Him we participate in His ongoing redemptive
mission until He returns to make all things new.
ORDINARY TIME
During the Ordinary Time, the Church celebrates the fullness
of the mystery of the Lord Jesus. The people of God offer
praise by celebrating the Paschal Mystery of the Death and
Resurrection of Jesus. On the first day of the week, the Lord’s
Day, God assembles the beloved people to hear the Word, to
reflect upon it, to offer the living sacrifice of praise, and to eat
and drink the banquet of the Lord. Then God sends us forth to
proclaim this love by our words and actions.
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Bł. Ks. Bronisława Markiewicza odprawiana jest w naszej
parafii w każdy poniedziałek po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona chorych prosimy zgłaszać do biura parafialnego lub do
księży.
ZMIANA PORZĄDKU MSZY ŚW.
Tak jak było już zapowiadane od dawna, od Nowego Roku
nastąpiła zmiana w rozkładzie Mszy świętych w ciągu tygodnia.
Msze św. w języku polskim będą odprawiane w następujących
dniach: poniedziałki, środy i piątki o godzinie 19:00. Msze
święte w języku angielskim we wtorki i czwartki, oraz w
pierwsze piątki miesiąca o godz 8:00 rano. Z powodu
ograniczeń wywołanyh obecną sytuacja, z postanowienia
naszego ordynariusza Arcybiskupa Tomasza Collinsa wszystkie
Msze z ludem są odwołane. Jest to bardzo bolesny czas dla
Kościoła,
jednak we wszystkich Mszach świętych
można uczestniczyć przez internet wchodząc na naszą,
parafialną stronę internetową:
http://stteresatoronto.ca/
index.php/live-stream
GODZINY OTWARCIA KOŚCIOŁA DO PRYWATNEJ
ADORACJI I SAKRAMENTU POKUTY W TYM TYGODNIU
Niedziela 14:00 - 16:00
Poniedziałek Kościół zamknięty
Wtorek 9:00 – 11:00 - adoracja NS
Środa 17:00 – 18:00
Czwartek 9:00 – 11:00 - adoracja NS
Piątek 17:00
– 18:00
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Sobota 15:00 – 16:00
Tylko 10 ludzi, licząc księdza i wolontariusza, może
przebywać w kościele w tym samym czasie.
NOWENNY W NASZEJ PARAFII
Do bł. Ks. Bronisława Markiewicza – w poniedziałki po Mszy św.
o godz. 19:00
Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - w środy od 3 lutego
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WSPARCIE NASZEGO KOŚCIOŁA
Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie duchowe i materialne
naszego kościoła. Ofiary można składać w kościele podczas
godzin otwarcia oraz w drzwiach biura parafialnego znajduje się
otwór do którego można umieszczać składkę niedzielną, lub też
online klikając: donate now. Bóg zapłać za troskę o nasz kościół
parafialny.
PODZIĘKOWANIE
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy
trudzili się nad świątecznym wystrojem naszej świątyni i
uroczystą oprawą świąt.
INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC STYCZEŃ
2021
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym
braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za
siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

