
 BAPTISM OF THE LORD – JANUARY 12, 2020 

CONFIRMATION CLASSES 
Confirmation classes are starting on Saturday, 
January 18, 2020 at 3:00 p.m.  If you have not 
registered your child, please complete the registration 
form available at the back of the church and return to 
the parish office with a copy of the baptismal 
certificate and the registration fee or bring with you to 
the first class.  Thank you. 

PLEASE  REGISTER  
If you are new to our parish or have been attending our 
church but never been register and never used yearly 
set of offetory envelopes, we encourage you to register 
with us!  Registration forms are available at the back of 
the church or parish website.  Please complete the 
Parish Registration Form and return to the parish 
office in person, by email or simly place your 
registration form in the collection basket on 
Sunday.  Thank you.  

BAPTISM ANNOUNCEMENTS 

Cayden Dimaya Tabogader - January 5, 2020  

Peter Weglarz - January 12, 2020 

MAY THE GRACE AND BLESSINGS YOU 

RECEIVE FROM GOD, GUIDE YOU 

THROUGHOUT YOUR LIFE! 

SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2020 
New envelopes sets for 2020 are ready for pick up.    
Find your number on the list arranged in alphabetical 
order by last name. Please write your first and last 
name and address on the first ”Initial Offering 
2020” envelope in January to match the envelope 
number with the family name.    

THE WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY  
The Week of Prayer for Christian Unity will be 
celebrated around the world on January 18-25, 2020, 
on the theme, “Justice and only justice you shall 
pursue” (Deut 16:18-20). The Week of Prayer for 
Christian Unity is an annual ecumenical celebration. 
Christians around the world are invited to pray for the 
unity of all Christians.  Come and join an Ecumenical 
Prayer Service led by Christian Church Leaders in 
GTA.  His Eminence Cardinal Collins Archbishop of 
Toronto will be reflecting on the Word of God on 
Sunday, January 26, 2020 at 7:00 p.m. @ 
Yorkminster Park Baptist Church (1585 Young 
Street, Toronto, ON).  Refreshments to follow.  For 
more information, please contact The Ecumenical and 
Interfaith Affairs Office @ (416)934-3400 ext. 344,  ext. 
527 or ecumenical@archtoronto.org 

      Sunday Collection: $ 3,382 
             Initial Offering: $1,525 
New Year’s Day Offering: $2,440      

 

GOSPEL REFLECTION: Mt 3, 13-17 
At his baptism the heavens were opened and the 
Spirit descended upon Jesus, anointing him as 
Messiah. Thus anointed, he was enabled to "fulfill 
all righteousness", to bring forth justice to the 
nations: he makes the blind see, gives prisoners 
freedom, brings light to those dwelling in 
darkness, went about doing good and healing all 
those oppressed. The voice revealed to Jesus his 
identity and a mission that called forth a response-
his life of preaching, teaching, healing, forgiving, 
etc. This same identity and mission is revealed to 
us, and calls forth from us the same faithful 
response. This is our Christian. Society of St. 
Vincent de Paul - Ontario Council 

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.  

SECOND COLLECTION 
Today’s second collection is for the building 
fund of our parish church.  Thank you for 
your ongoing support.  God bless you. 

 

http://members.ssvp.on.ca/en/spirituality.php
http://members.ssvp.on.ca/en/spirituality.php


 NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO– 12 STYCZEŃ, 2020

 

PODZIEKOWANIE 
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim  tym którzy pomogli w 
zorganizowaniu Opłatka Parafialnego w minioną 
niedzielę: sprzątającym i dekororującym salę 
parafialną, państwu Marii i Jerzemu Waszewskim za 
przygotowanie obiadu,  wszystkim piekącym ciasta i 
pracującym w kuchni i usługującym podczas obiadu.  
Serdeczne Bóg zapłać  sponsorom: The Butcher 
Shoppe,  Supreme Pierogies, Tymek’s Natural Foods Ltd, 
Sweet Temptation Bakery. Słowa podziekowania 
kieruje również do Agnieszki i Piotrka Boldys   oraz 
rodziców chórku dziecięcego za piękne kolędowanie. 
Bóg zapłać wszystkim którzy zakupili bilety i przyszli 
na opłatek.  - Ks. Józef Morawski 
 
 
 

 REGLEKSJA EWANGELICZNA: Mt 3,13-17 
Jan zapowiadał przyjście Jezusa, ale sam też 
głęboko pragnął chrztu od Niego.  Jezus zaskoczył 
Jana, prosząc, aby to on udzielił Mu chrztu jak 
wszystkim innym. Wiedząc, że ma przygotować 
drogę Jezusowi, Jan ustąpił. My także możemy 
przeżywać podobne doświadczenie, kiedy w 
czasie modlitwy mówimy Jezusowi: „Panie, 
potrzebuję Twojego pocieszenia, umocnienia, 
uzdrowienia, przebaczenia, prowadzenia”, a Jezus 
mocą swojego Ducha prosi nas, aby pomimo 
naszej kruchości i słabości mógł przez nas 
pocieszać, umacniać, uzdrawiać, przebaczać, 
prowadzić. Jeśli się zgodzimy, to i nad nami 
otworzy się niebo Jego miłości i 
upodobania.  Jezu, jak bardzo mnie zadziwiasz i 
zaskakujesz, kiedy proszę Cię o coś, a Ty posyłasz 
mi osoby potrzebujące tego samego ode mnie. 
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-1-13 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 
Stajemy się chrzes cijanami przez przyjęcie 
sakramentu chrztu s w. Pan Jezus powiedział 
Nikodemowi: "Kto się nie narodzi z wody i Ducha 
S więtego, nie moz e wejs c  do kro lestwa Boz ego" (por. 
J 3, 5).  Liturgiczna pamięc  o chrzcie Chrystusa ma 
nam us wiadomic  nasze własne odrodzenie, kto re 
dokonało się w chwili pierwszego spotkania 
człowieka z Bogiem-Człowiekiem w tajemnicy 
s więtego chrztu. Chrzest Chrystusa zamyka 
działalnos c  proroko w Starego Testamentu i 
zapowiada Mesjan ską godnos c  Jezusa, głoszoną w 
wizjach proroczych Starego Przymierza. Jest takz e 
momentem, w kto rym niebo dało Jezusowi publiczne 
s wiadectwo Jego Boskiej godnos ci. W chrzcie Jezusa 
jest zapowiedz  Jego Męki i Zmartwychwstania. 
Chrzest jest początkiem nowego z ycia. Z nowym 
z yciem otrzymujemy zadanie, kto rego symbolem jest 
biała szata, aby kaz dy ochrzczony donio sł ją czystą 
przed oblicze Stwo rcy. Dlatego Kos cio ł wymaga, aby 
nowo ochrzczony wyrzekł się szatana, spraw jego i 
zapewnił, jes li chce wejs c  do z ywota wiecznego, z e 
będzie z ył według przykazan  Boz ych. W imieniu 
niemowląt czynią to rodzice i rodzice chrzestni, 
poręczając katolickie wychowanie, a ci, kto rzy 
samodzielnie juz  rozumują, osobis cie muszą 
zas wiadczyc  gotowos c  przyjęcia chrztu i z ycia 
według wskazan  wiary.  

LITURGIA DLA DZIECI 
Oferujemy liturgię dla dzieci podczas polskiej Mszy 
s w. o godz. 12:00.  Zapraszamy dzieci o zajmowanie 
pierwszych ławek po prawej stronie kos cioła. 

DRUGA SKŁADKA 
Dzisiejsza druga składka zostanie przeznaczona na 
potrzeby naszego kos cioła parafialnego.  Bo g zapłac  
za wszystkie złoz one ofiary. 
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For God’s blessings for Wendy & Rob Chapel 
Zena Boges—Jessica & Ben & family 
O szczęs liwą operację dla Edyty Kowalskiej—mama 
O powro t do zdrowia dla Piotrka Skrzypka—przyjaciele 
O wstawiennictwo Matki Ro z an cowej dla ko łka 
ro z an cowego Niepokalanego Serca Maryji 
O Boz e bł. dla Piotrusia w dniu Chrztu S w. 
O łaskę wiary i uzdrow. dla mamy Urszuli—córka Agata 
Roman Kloc w 7. rocz. s mierci—żona z rodziną 
Eugenia Mazurek i Tadeusz Gonsik—rodzina 
Roman Pieprzyk—znajomy 
Maria, Mieczysław, Stanisław, Agata, Eugeniusz, Krystyna 
Charchut oraz pani Luba 
Jan Sitko 
Albina Wajda w 2. rocz. s mierci—syn z żoną 
Małgorzata Miętus w 5. rocz. s mieci—mąż 

7:00 PM 
(POL) 

+ Maria Mandel—syn z rodziną 

 

7:00 PM 
 
+ 
 
Nilo Shorekela—family 
St. Anthony’s Novena 

8:30 AM 
 
+ 
 
Regina & Andrzej Staszel—family 

8:30 AM 
 
+ Rion Koike 

7:00 PM 
 
+ Maria & Andrzej Folfas—family 

Novena to Our Lady of Perpetual Help 

   

5:00 PM + Tiberio Santos—wife 

   

9:00 AM 
 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 
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Thanksgiving Mass for all supporters of St. Vincent de 
Paul Society  
Int. of Alicja, David & Izabela—family 
W intencji Henryki i Stanisława Grzywacz —rodzina 
O powro t do zdrowia dla Piotrka Skrzypka—przyjaciele 
W intencji Olgi Kovalik—mama Rosa Kovalik 
Irena Nazarko 
Zdzisław Kondras—Alicja z rodziną 
Stanisław Miętus—brat z żoną 
Stefan Pacholski—córka z mężem 
Małgorzata Miętus—Maria i Tadeusz Wajda 

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-1-13

