
THE BAPTISM OF THE LORD – JANUARY 13, 2019 

SACRAMENT OF BAPTISM  
Lukas Panczyk – Sunday, January 6 at 10:30 am Mass 
Conor David Kelly– Sunday, January 13 at 10:30 am Mass   

WORLD YOUTH DAY 2019 - PANAMA 
The first World Youth Day was held in Rome, Italy in 1986. 
Subsequent international WYDs have been held in Buenos 
Aires, Argentina (1987); Santiago de Compostela, Spain 
(1989); Czestochowa, Poland (1991); Denver, USA (1993); 
Manila, Philippines (1995); Paris, France (1997); Rome, 
Italy (2000); Toronto, Canada (2002); Cologne, Germany 
(2005); Sydney, Australia (2008); Madrid, Spain (2011), Rio 
de Janeiro, Brazil (2013), and most recently in Krakow, 
Poland (2016). The 34 World Youth Day will take place in 
Panama City, Panama from January 22 - 27, 2019. The 
theme for the World Youth Day 2019 is: “I am the servant of 
the Lord. May it be done unto me according to your word” 
Luke 1:38.  Days in the Diocese: January 17-21. In our 
church this coming Thursday from 7:00 p.m.  to 8:00 p.m. - 
adoration of the Blessed Sacrament prepared by the 
youth from Archdiocese of Toronto. All are welcome.  

THE WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY  
The Week of Prayer for Christian Unity will be celebrated 
around the world January 18-25, 2019, 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. 

PLEASE REGISTER  
If you are new to our parish, have been attending our 
church services, but never registered and never used yearly 
set of donation envelopes, we encourage you to register 
with us! Registration forms are available at the back of 
the church.  Please complete a Parish Registration Form and 
place it in the collection basket or return it to the Parish 
Office in person during the business hours or send it by 
email: office@christthekingparish.info  

MARRIAGE SUNDAY 2019  
As part of Marriage Sunday 2019 celebrations, Cardinal 
Thomas Collins will preside at a special Mass to honour 
couples celebrating milestone anniversaries in 2019.  If you 
(or a couple you know) are celebrating a 25th, 40th, 50th or 
60+ wedding anniversary in 2019, they are invited to join in 
this special celebration.  The Mass will take place at 4:00 
p.m. on Sunday, February 10 at St. Clare of Assisi Parish 
(150 St. Francis Ave., Woodbridge, ON).  A reception will 
follow Mass.  All are welcome to attend—couples 
celebrating milestone anniversaries are asked to 
register online or by phone to ensure reserved seating.  
Reagistration and other info. can be found at: 
www.archtoronto.org/marriage or by calling (416) 934-
3400 ext. 523. 

SECOND COLLECTION 
Today’s second collection is for our Building Fund.  
Thank you for your support.  God Bless. 
 

GOSPEL REFLECTION: Lk 3,15-16.21-22 
The mission of Christ is summed up in this: to be 
baptize in the Holy Spirit, to free us from the slavery of 
death and “to open ourselves to heaven” that is the 
access to the true and full life that will be “a plunging 
ever anew into the vastness of being, in which we are 
simply overwhelmed with joy “(Benedict XVI, Spe Salvi, 
12). Therefore we could say that it is enough to be 
baptized to be good Christians and we not need a 
further consecration as, for example, that of 
consecrated virgins in the world. In this regard, Pope 
Francis points out that: “We all are consecrated to Him 
through baptism. We are all called to offer ourselves to 
the Father with Jesus and like Jesus, making a generous 
gift of our lives, in the family, at work, in the service of 
the Church, in works of mercy. However, this 
consecration is lived in a special way by the religious, 
by the monks, by the consecrated lay people, who with 
the profession of vows belong to God fully and 
exclusively. This belonging to the Lord allows those 
who live in an authentic way to offer a special witness 
to the Gospel of the Kingdom of God. Totally 
consecrated to God, they are fully given to the brothers, 
to bring the light of Christ where there is the most 
dense darkness and to spread His hope in the 
discouraged hearts “https://zenit.org/articles/baptism-of-jesus-
son-of-god-and-brother-of-us-all/ 

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 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 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.  

 

Sunday Collection: $3,219 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOqsOLteLfAhVDyoMKHXIYCpQQFjABegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fworldyouthday.com%2Fpanama-2019&usg=AOvVaw2wFOT9g5kpX5kmhijQ3hs_


NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO– 13 STYCZEŃ, 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGICZNY OKRES ZWYKŁY  
Okres zwykły w kos cielnym roku liturgicznym ma 
dwuczłonową strukturę. Pierwsza jego częs c  rozpoczyna się w 
poniedziałek po s więcie Chrztu Pan skiego i trwa do wtorku 
przed S rodą Popielcową (obejmuje cztery do szes ciu tygodni). 
Druga zas  zaczyna się w poniedziałek po uroczystos ci Zesłania 
Ducha S więtego i kon czy się przed pierwszymi Nieszporami 
pierwszej niedzieli Adwentu (sobotni wieczo r). W ostatnią 
niedzielę roku liturgicznego obchodzi się uroczystos c  Jezusa 
Chrystusa Kro la Wszechs wiata, kto ra kon czy okres zwykły i 
zarazem cały rok liturgiczny. 

PODZIEKOWANIE 
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim  tym, którzy pomogli w 
zorganizowaniu opłatka parafialnego w minioną niedzielę.  A 
więc tym, którzy sprzątali i dekorowali  salę parafialną, paniom 
które gotowały i piekły, wszystkim którzy pracowali w kuchni w 
niedzielę, oraz sponsorom: The Bucher Shoppe,  Superme 
Pierogies Inc.,  Tymek’s Natural Foods Ltd., and Sweet 
Temptation Bakery. Słowa podziekowania kieruje również do 
pani Agnieszki oraz rodziców chórku dziecięcego oraz rodziny 
Boldys za wspólne kolędowanie podczas opłatka. Bóg zapłać 
wszystkim którzy zakupili bilety i byli z nami obecni.  - ks. Józef 

DRUGA SKŁADKA 
Dzisiejsza druga składka zostanie przeznaczona na 
potrzeby naszego kos cioła.  Serdeczne Bo g zapłac  za 
wszystkie złoz one ofiary. 

REGLEKSJA EWANGELICZNA: Łk 3,15-16.21-22 
Wyrazista osobowość Jana Chrzciciela i oddanie, z 
jakim wypełniał swoją misję, mogły w wielu zrodzić 
myśl, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Lecz Jan 
cierpliwie wyjaśniał: – Czekamy na Tego, który będzie 
„chrzcił Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3, 16). Kiedy 
więc Jezus staje przed nim w wodach Jordanu, Jan jest 
bardzo przejęty. Wie, że Jezus nie potrzebuje chrztu 
pokuty, którego on udziela, bo jest bez grzechu, pełen 
Bożego Ducha. Jednak konsekwentnie i do końca 
wypełnia misję, jaką otrzymał od Boga. Jest też 
świadkiem, jak Syn Boży przychodzi wypełnić misję 
powierzoną przez Ojca. Jezus zniża się do mnie, bierze 
na siebie wszystkie moje grzechy i słabości. W wodach 
chrztu pokazuje mi drogę mojego odrodzenia. 
Wskazuje, że również do mnie odnoszą się słowa Ojca: 
„Ty jesteś moje dziecko umiłowane, w tobie mam 
upodobanie”. Dziękuję Ci, Ojcze pełen miłości! Patrząc 
na siebie, nie znajduję żadnego motywu, ale wiem, że 
jestem Twoim umiłowanym dzieckiem. https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-1-13 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 
Nie rodzimy się chrzes cijanami. Stajemy się nimi przez 
przyjęcie sakramentu chrztu s w. Pan Jezus powiedział 
Nikodemowi: "Kto się nie narodzi z wody i Ducha 
Świętego, nie może wejść do królestwa 
Bożego"(por.J3, 5).  Liturgiczna pamięć 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. W chrzcie Chrystusa, uwaz anym uprzednio za 
ceremonię symboliczną, wspo łczesna teologia dostrzega 
głęboką naukę dla naszych czaso w. Chrzest Chrystusa 
zamyka działalnos c  proroko w Starego Testamentu i 
zapowiada Mesjan ską godnos c  Jezusa. 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, a nie jego kon cem ani 
ukoronowaniem. Z nowym z yciem otrzymujemy 
ro wnoczes nie 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, 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. Starajmy się pamiętac  o 
wielkos ci chrztu s w., kto ry kaz demu otwiera bramę do 
nieba, do zbawienia. 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W PANAMIE 
S wiatowe Dni Młodziez y odbędą się w Panamie między 22 
a 27 stycznia 2019r. Spotkanie w stolicy kraju 
poprzedzą Dni w Diecezjach, kto re odbędą się od 17 do 21 
stycznia. Włączając się duchowo w to niecodzienne 
wydarzenie, wez my udział w adoracji Nas więtrzego 
Sakramentu  przygotowanym przez młodzież z 
Archidiecezji Toronto, w najbliz szy czwartek w naszym 
kościele od godz. 19:00 do 20:00. Zapraszamy.  

5:00 PM + Mike Borojevic— Family 
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For Deceased Members of Gromek’s Family, Krzyszfor 
Kaczmarek, Ryszard Lewkowicz & William Klimuszko—
Family 
Parishioners 
O powro t do zdrowia dla Basi Kosin skiej—Przyjaciele 
O bł.oz e i potrzebne łaski dla członkin  Z ywego Ro z an ca 
O powro t do zdrowia dla Marii Bar—Córka z Rodziną 
Intencja dziękczynna za uratowanie z ycia Wiesi, Iwony i 
Staszka 
Roman Kloc w 6 rocz. s mierci—Rodzina 
Marian Szaflarski—Rodzina 
Lidia i Stanisław Cebo—Synowa z Rodziną 
Marcin 

7:00 PM 
(POL) 

 O bł. Boz e i potrzebne łaski dla Daniela Michaluk—Rodzice 
 

 

7:00 PM  Souls in Purgatory 
Novena to St. Anthony of Padua 

8:30 AM   

8:30 AM   

7:00 PM 
 

 Souls in Purgatory 
Novena To Our Lady Of Perpetual Help 

5:00 PM + Jacob & Pauline Andres— Family 

 
9:00 AM 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 

 
+ 

Parishioners 
Susan Brennan—Parents 
O bł. Boz e i potrzebne łaski dla Franciszka Mariuszyc z 
okazji 60-tych Urodzin 
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