
SUNDAY OF THE EPIPHANY OF THE LORD – JANUARY 06, 2019 

EPIPHANY OF THE LORD  - BLESSING OF HOMES 
In some traditions, Epiphany is occasion for the blessing of 
Homes. We invite you to adopt this custom in your family. 
The family gathers to ask God’s blessing on their home and 
on those who live in or visit the home. It is an invitation for 
Jesus to be a daily guest in our home, our comings and 
goings, our conversations, our work and play, our joys and 
sorrows. A traditional way of doing this is to use chalk to 
write above the home’s entrance, 20 + C + M + B + 19. 
The letters C, M, B have two meanings. They are the initials 
of the traditional names of the three magi: Caspar, Melchior, 
and Balthazar. They also abbreviate the Latin words 
Christus mansionem benedicat, “May Christ bless the house.” 
The “+” signs represent the cross and 2019 is the year. 
“Chalking the door” is a way to celebrate and literally mark 
the occasion of the Epiphany and God’s blessing of our lives 
and home. With time the chalk will fade. As it does we let 
the meaning of the symbols written, sink into the depths of 
our heart and be manifest in our words and actions. 
Instructions for Blessing Home:  Using the blessed chalk 
mark the lintel of your front door (or front porch step) as 
follows: 20 + C + M + B + 19 while saying: The three Wise 
Men, Caspar, Melchior, and Balthazar followed the star of 
God’s Son who became human. May Christ bless our home 
and remain with us throughout the New Year. Amen.  
Then offer the following prayer: Visit, O blessed Lord, this 
home with the gladness of your presence. Bless all who 
live or visit here with the gift of your love; and grant that 
we may manifest your love to each other and to all whose 
lives we touch. May we grow in grace and in the 
knowledge and love of you; guide, comfort, and 
strengthen us in peace, O Jesus Christ, now and forever. 
Amen 

CALLING ALL MOMS! 
Mothers Group meeting will take place on Wednesday, 
January 09, 2019 @ 7:00 pm-8:30 pm at our parish.  For 
more info. go to: info@catholicmomsgroup.com or call 
Daina 416 907-1042. 

SACRAMENTAL PREPARATION CLASSES 
1st Communion– Wednesday, January 09 @ 7:00 pm 
Confirmation - Sunday, January 13 after 10:30 am Mass 

REMINDER  
All parishioners are encouraged to stop and spend 
some time in prayer by the nativity scene set up at the 
front of our church. Children may donate coins to the 
angel beside the nativity scene. This offering will be sent to 
support the less fortunate children from Oratory in 
Przemys l in Poland.  

MERRY CHRISTMAS FOR THE EASTERN  
CATHOLIC AND ORTHODOX COMMUNITIES  

Tonight the Eastern Catholic and Orthodox Churches who 
follow the Julian (old) calendar begin the celebration of 
Christmas. We wish them Blessed Christmas.  

 

GOSPEL REFLECTION MT 2, 1-12 
The journey of the wise men or magi is one of the 
favourite stories of the gospel. It’s a story of the journey 
of life, of guidance on the way, of delight in finding faith 
and God.  The star which shone at our baptism is the 
promise of God to guide us through life. Faith grows 
through the ordinary events of life. What can seem 
ordinary happenings can be extraordinary grace – the 
birth of a child in your family, the first time you fall in 
love, the people you meet who make a big difference in 
your life, success in a job, becoming a grandparent, an 
aunt, an uncle, anything creative in your life is a gift of 
grace from God. The presence of your star may strike 
you when on a retreat and you learned to pray, a time 
you felt in vocation or any other way you really helped 
some people, or really listening and talking with 
someone and you realise you’re not the only one in life 
with problems. Each of us has our own personal star 
guiding us – the star of prayer, love, friendship, 
support…the star has a different name at different 
times. Be grateful for your star – and be grateful that 
you have been a star for others. In the book of God, each 
of us is a star. Guide us, O God, and protect us kindly 
now, and at the hour of death. Amen. https://
sacredheartmessenger.com/tag/matthew-21-12/ 

SOLEMNITY OF THE LORD'S EPIPHANY 
Today the Church celebrates the Solemnity of the Epiphany. 
"The Lord and ruler is coming; kingship is his, and 
government and power." With these words the Church 
proclaims that today's feast brings to a perfect fulfillment 
all the purposes of Advent. Epiphany, therefore, marks the 
liturgical zenith of the Advent-Christmas season. Epiphany 
means manifestation. What the Church celebrates today is 
the manifestation of our Lord to the whole world; after 
being made known to the shepherds of Bethlehem He is 
revealed to the Magi who have come from the East to adore 
Him. Christian tradition has ever seen in the Magi the first 
fruits of the Gentiles; they lead in their wake all the peoples 
of the earth, and thus the Epiphany is an affirmation of 
universal salvation. St. Leo brings out this point admirably 
in a sermon, read at Matins, in which he shows in the 
adoration of the Magi the beginnings of Christian faith, the 
time when the great mass of the heathen sets off to follow 
the star which summons it to seek its Saviour. We celebrate 
the gratuitous nature of God’s Love for humanity. 
Recognizing this benevolence, we, along with the Magi, 
prostrate ourselves and pay homage by offering our 
supreme gifts –our faith, hope and love – in the service of 
our generous, loving God. 

BIRTHDAY WISHES 
FOR FATHER JÓZEF MORAWSKI 

Happy Birthday Father Józef!  May God’s love and bless-
ings continue to be with you always, and His words 
move you from strength to strength. You are a blessing 
to all of us. May God continue to make your faith strong-
er and stronger, and may He grants all your heart's de-
sires as you continue to grow in 
mind and spirit.   Happy birthday 

Dear Father! - Parishioners 

 

Flowers for Christmas: $1,517   Christmas Collection: $7,768   
Sunday Collection: $2,863 (Dec 18)     $3,700  (Dec 27)    

 



OBJAWIENIE PAŃSKIE – 06 STYCZEŃ, 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 
Chrzes cijanin przyjmujący kolędę daje s wiadectwo swojej 
przynalez nos ci do  Kos cioła. Najwaz niejsza podczas kolędy jest 
wspo lna modlitwa z rodziną oraz błogosławien stwo domu i 
mieszkan co w. Parafianie pragnący przyjąc  księdza do swoich 
domów proszeni są o kontakt z biurem parafialnym. 

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA KS. JÓZEFA 
Drogi Księże Proboszczu, z okazji urodzin życzymy Księdzu 
wiele radości, zdrowia, niesłabnącego żaru ducha w 
trudnej kapłańskiej posłudze. Niech Najświętsza Panna 
otacza Księdza Matczyną miłością i opieką, zwłaszcza w 
trudnych chwilach i wyprasza u swojego Syna wszelkie 
potrzebne Łaski. Podejmowany trud zmagania się z 
codziennością, niech Księdza uskrzydla i pozwoli 
dostrzegać piękno i głębię życia.  Życzymy, byś przez całe 
swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. 
Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się 
światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech 
przepełnia miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi. 
Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatracaj nigdy poczucia 
humoru.—Parafianie 

STO LAT, STO LAT! 

REFLEKSJA EWANGELICZNA MT 2,1-12 
Mędrcy, o których wspomina dzisiejsza Ewangelia, 
wybrali się w długą drogę na spotkanie z Chrystusem. 
Przybyli, aby oddać Mu pokłon i obdarzyć tym, co 
mieli najcenniejsze. W nich Chrystus objawia się 
całemu światu, który przyszedł zbawić. Abyśmy mogli 
odkryć objawiającego się nam Boga, musimy przyjąć 
zaproszenie wyjścia Mu na spotkanie. Gdy dziś 
znaczyć będziemy nasze domy literami C+M+B, 
pamiętajmy, że są one inicjałami łacińskiej frazy 
Christus mansionem benedicat, 'niech Chrystus 
błogosławi temu domowi', która jest nie tylko prośbą 
o błogosławieństwo, ale także zaproszeniem 
Chrystusa pod nasz dach i zachętą do wyruszenia z 
Nim w drogę. Chryste, Ty pragniesz zostać poznany 
przez wszystkich ludzi. Spraw, prosimy, aby nasze 
życie, przeniknięte Twoim światłem, wskazywało 
innym drogę do Ciebie.https://www.paulus.org.pl/czytania?
data=2018-1-6 

OPŁATEK PARAFIALNY 
Dzisiaj, 6 stycznia w niedzielę po polskiej Mszy św. 
zapraszamy na opłatek parafialny do sali pod kos ciołem. 
Ci którzy chcieliby być obecni na opłatku a nie kupili 
jeszcze biletu mogą to ucznić przy wejściu do kościoła. 
Bilety w cenie $ 15 dolarów od osoby. Podczas opłatka 
do wspo lnego kolędowania zachęcac  nas będzie zespo ł 
dzicięcy z naszej parafii oraz rodzina Boldys.   

OBJAWIENIE PAŃSKIE 
W osobach trzech kro li lub mędrco w ze Wschodu cały 
pogan ski s wiat złoz ył pokłon i ofiarował dary 
nowonarodzonemu Kro lowi wszechs wiata. Jezus objawił 
się im jako Zbawiciel całej ludzkos ci. Wspominając to 
wydarzenie, kaz dy z nas na nowo przyjmuje Jezusa za 
Zbawiciela. Pan Jezus dla mnie przyszedł na s wiat, dla 
mojego zbawienia. 

BŁOGOSŁĄWIEŃSTWO KREDY I KADZIDŁA 
Dzisiaj, podczas wszystkich  Mszy S więtych będziemy 
błogosławic  kredę i kadzidło. Tą włas nie kredą, kres limy 
na drzwiach naszych domo w i mieszkan  pierwsze litery 
imion Trzech Mędrco w: Kacpra, Melchiora i Baltazara. 
Pragniemy przez to podkres lic , z e tak jak Mędrcy ze 
Wschodu, ro wniez  i my szukamy Chrystusa i radujemy się 
z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2019 lub 20 
+C+M+B+19) oznacza również prośbę, aby Chrystus 
błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat i 
stanowi wobec innych s wiadectwo naszej wiary. Nie 
rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju.  

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA  
OBRZĄDKU WSCHODNIEGO I PRAWOSŁAWNYCH 

6 stycznia  jest dla nich rozpoczęciem  S wiąt Boz ego 
Narodzenia. Z yczymy im  dos wiadczenia  daru 
pokoju,  miłos ci  i rados ci z obecnos ci Betlejemskiej 
Dzieciny.  

DZIEŃ MISYJNY DZIECI W ŚWIĘTO OBJAWIENIA 
W s więto Objawienia Pan skiego jest obchodzony Dzien  
Misyjny Dzieci. Zachęcamy dzieci i rodziny do adoracji 
Jezusa  w  SZOPCE BETLEJEMSKIEJ.  Datki ofiarowane 
aniołkowi przy szopce wesprą pomoc dzieciom z 
Oratorium Sióstr Michalitek w Przemyślu w Polsce.   

8:30 AM 
5:00 PM 
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Thanksgiving Mass—Mandin Family 
Ercole Pate—Baldassi Family 

 
9:00 AM 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 
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Parishioners 
Andrzej Staszel —Family 
O bł. Boz e i potrzebne łaski dla Ks. Jo zefa Morawskiego w 
dniu urodzin—Parafianie 
O bł. Boz e i dary Ducha S więtego dla Karolinki Bigos w 3 
rocznicę urodzin—Rodzina 
Kazimierz Gelmuda 
Bogdan Filipowicz w rocznicę s mierci—Sławek z Rodziną 
Edward, Kazimiera, Tadeusz Studzin scy, Jo zefa i Ignacy 
Studzin scy—Syn z Rodziną 
Apolonia, Weacław, Jerzy Jakubiak—Ryszard z Rodziną 
Marcin Morawski 

7:00 PM 
(POL) 

 O zdrowie i bł. Boz e dla Jo zefa Bzdel 
 

 

7:00 PM  For God’s blessing and good health for Adam 
Jablonowski—Daughter Anita 
Novena to St. Anthony of Padua 

8:30 AM + George Ashley—Isabella Ashley & Family 

8:30 AM  God’s blessing and healing for Hose Lozada—Hazen 

7:00 PM 
 

 Helen Kaye—Michelle Kaye 
Novena To Our Lady Of Perpetual Help 

5:00 PM + Mike Borojevic— Family 

 
9:00 AM 

 
 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
+ 
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For Deceased Members of Gromek’s Family, Krzyszfor 
Kaczmarek, Ryszard Lewkowicz & William Klimuszko—
Family 
Parishioners 
Msza dziękczynna za udaną operację Basi Kosin skiej—
Przyjaciele 
O bł.oz e i potrzebne łaski dla członkin  Z ywego Ro z an ca 
Roman Kloc w 6 rocz. s mierci—Rodzina 
Marian Szaflarski—Rodzina 


