An Act of Spiritual Communion

Jesus,
I believe that You are present in the
Most Holy Sacrament.
I love You above all things,
and I desire to receive You into my soul.
Since I cannot at this moment receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart.
I embrace You as if You were already there
and unite myself wholly to You.
Never permit me to be separated from You.
Amen.

Modlitwa podczas Komunii Duchowej

O moj Jezu, wierzę, ze jestes prawdziwie obecny w
Najswiętszym Sakramencie Ołtarza.
Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy.
Poniewaz nie mogę Cię teraz przyjąc sakramentalnie,
przyjdz przynajmniej duchowo do mojego serca.
Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą.
Nie pozwol mi nigdy odłączyc się od Ciebie.
Amen.

THE EPIPHANY OF THE LORD – JANUARY 03, 2021 YEAR C
GOSPEL REFLECTION
Isaiah 60:1-6; Ephesians 3:2-3a, 5-6; Matthew 2:1-12
Isaiah joyfully foretells of the light that
emerges from darkness at the coming of
Christ. In the second reading, Saint Paul reminds his listeners that, whether Gentile or
Jew, they are all a part of the one body of
Christ, the Church. In the Gospel, the three
wise men visit the Christ-child, bearing gifts
to pay him homage. http://faithcontent.net
THE LORD'S EPIPHANY
Today the Church celebrates the Epiphany of
the Lord. „The 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.
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.
SUNDAY MISSALS FOR 2021
Sunday Missals are now available for purchase.
SUNDAY OFFERING ENVELOPE SETS
New envelope sets for 2021 are ready for pick
up at the back of the church.

PRIVATE PRAYERS AT OUR CHURCH
OUR CHURCH WILL BE OPEN FOR PRAYERS,
CONFESSION & HOLY COMMUNION SERVICE:
EVERY SATURDAY 10:00AM - 4:00PM
& SUNDAY 2:00 - 5:00PM

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. A traditional way of doing this
is to use chalk to write above the home’s entrance, 20 + C +
M + B + 21. 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 2021 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 + 21 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

HOW TO SUPPORT YOUR PARISH
SUNDAY OFFERTORIES AND ALL OTHER
CHURCH SUPPORTING DONATIONS CAN BE PLACED IN A DONATION BOX AT THE THE CHURCH
ON Saturdays & Sundays.
DONATIONS CAN BE ALSO DROPPED TO THE MAIL SLOT INSTALLED IN THE PARISH OFFICE
DOOR
OR TRANSFERRED (Credit or Debit) THRU ARCHDIOCESE’S
WEBSITE:
https://
www.archtoronto.org/ (Click „DONATE” in the
top right corner and pick an option: „SUPPORT
YOUR PARISH”)

Offertory for DEC 24-27, 2020
Sunday Offering: $ 2,750
Building Fund: $ 280
Christmas Offering: $ 2,010

OBJAWIENIE PAŃSKIE– 03 STYCZEŃ, 2021 ROK C
REFLEKSJA EWANGELICZNA
I 60:1-6; E 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12
Przyjęcie objawienia Bożego od każdego z nas
wymaga jakiegoś zaangażowania, odwagi, zostawienia własnej stabilizacji i troski o prywatne sprawy. Mędrcy ze Wschodu jako
przedstawiciele świata pogańskiego idą odnaleźć Mesjasza. Wyruszają w drogę ku wierze.
Mimo wielu przeszkód idą. Są też tacy jak Herod, którzy boją się władzy miłości, jaką objawia Mesjasz. Ale najważniejsze, że mędrcy docierają do Betlejem, do wiary. Odnajdują Jezusa. Ich życie ulega zmianie, staje się realną
drogą wiary. To już inna droga niż ta, którą
przebyli, szukając Jezusa. Inną drogą przecież
wracają do ojczyzny, do siebie. Ja też jestem
zaproszony, by wyruszyć w drogę wiary, by
odnaleźć Jezusa, by moje życie odmieniło się i
było już inną drogą – drogą wiary. ”Panie Jezu,
spraw, aby i moje życie było drogą wiary. Daj
mi, proszę, misyjnego ducha, abym umiał dzielić się wiarą z drugim człowiekiem”. https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2021-01-06
OBJAWIENIE PAŃSKIE
W osobach trzech kroli lub mędrcow ze Wschodu
cały poganski swiat złozył pokłon i ofiarował dary nowonarodzonemu Krolowi wszechswiata. Jezus objawił się im jako Zbawiciel całej ludzkosci.
Wspominając to wydarzenie, kazdy z nas przyjmuje Jezusa za Zbawiciela. Pan Jezus dla mnie
przyszedł na swiat, dla mojego zbawienia.
BŁOGOSŁĄWIEŃSTWO KREDY
Dzisiaj, będziemy błogosławic kredę, ktorą kreslimy na drzwiach naszych domow pierwsze litery imion Trzech Mędrcow: Kacpra, Melchiora i
Baltazara. Pragniemy przez to podkreslic, ze tak
jak Mędrcy ze Wschodu, rowniez i my szukamy
Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten
znak (C + M + B 2021 lub 20 +C+M+B+21)
oznacza rowniez prosbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat i
stanowi wobec innych swiadectwo naszej wiary.
***

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA
ADORACJĘ, SPOWIEDŹ I PRZYJĘCIE
KOMUNII ŚWIĘTEJ W KAŻDĄ:
SOBOTĘ, od godz 10:00 - 16:00
NIEDZIELĘ, od godz 14:00 - 17:00

† Lucjan Lubos w 1 rocznicę sm.— siostra z rodz.
10:30AM
12:00 PM
(POL)

Holy Mass available on YouTube channel
† Filipe & Lucina Suan—Thelma
Msza św. transmitowana na kanale YouTube
O bł. Boze dla Teresy i Aleksandra Cwikow w rocznicę Slubu oraz bł. Boze dla corek z rodzinami
Za Parafian
† Jadwiga Młot—Ewa
† Kazimierz Turczynski—znajoma
† Jozefa i Ignacy Studzinscy, Edward, Kazimiera i
Tadeusz Studzinscy oraz Maria i Michał Kaminscy i
zmarli z rodziny
† Filip Pras w 2 rocznicę smierci—rodzice
† Stanislawa Kalman
† Kazimierz Gelmuda—siostra z rodziną
Birthday blessings for Fr. Jozef Morawski & Tita
Mandin—Hezen
Parishioners
Blessings for Myra Santos and daughter—Hezen
† Jan Duda - wife/zona
Blessings for Fidel Malonzo’s Chrildren —Hezen

10:30AM
12:00 PM
(POL)

Holy Mass available on YouTube channel
For blessings and healing of Concepcion Borsigui
Msza św. transmitowana na kanale YouTube
O Dary Ducha Sw. i Boze bł. dla członkin Rozy
Niepokalanego Serca Maryi
O bł. Bozę dla Łukasza Flanek w dniu urodzin
Za Parafian
† Piotr Skrzypek w 1 rocz. sm—żona z rodziną
† Pola Jakubiak—mąż z rodziną
† Michalina i Franciszek Muraccy i zmarli z rodziny

SKŁADKĘ NIEDZIELNĄ I OFIARY SERCA NA
NASZ KOŚCIÓŁ PARAFIALNY MOŻNA ZŁOŻYĆ
DO SKRZYNKI W KOŚCIELE (w soboty i niedziele w
godzinach otwarcia kościoła).
O KAŻDEJ PORZE DNIA MOŻNA WRZUCIĆ OFIARĘ DO WLOTU POCZTOWEGO ZAINSTALOWANEGO W DRZWIACH BIURA PARAFIALNEGO.
DARY NA KOŚCIÓŁ MOŻNA RÓWNIEŻ PRZESŁAĆ ELEKTONICZNIE (kartą kredytową lub bankową)
PRZEZ
STRONĘ
ACHIDJECEZJI:

www.archtoronto.org/

(wciśnij „donate now”
w górnym prawym rogu, a potem „ support your parish”). Bóg zapłać za wszystkie dary serca.

