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 BAPTISM OF THE LORD – JANUARY 10, 2021 YEAR C
GOSPEL REFLECTION
Lec 305; Mark 1:14-20; Hebrews 1:1-6
May our lives always reflect the powerful
grace of our baptism. God reveals the sacrament of baptism with dynamic power. The
heavens are torn. The Spirit descends; the
Father’s voice is heard. Two brief verses
paint a vivid picture depicting the unity of
the Holy Trinity. Through our baptism, we
are joined to the family of God and welcomed into the intimacy of the Trinity. Take
hold of this gift. http://faithcontent.net
THE BAPTISM OF THE LORD
The baptism of Jesus is another "epiphany," or
divine manifestation. The word baptism comes
from a Greek word baptizo, which means to
plunge, or to be submerged in water. Christian
baptism is very different from Jewish ritual
washings or cleansings, which were selfadministered and could be repeated many times. Christian baptism is administered by
another person and happens only once in a lifetime. At the heart of Christian baptism is dying
to one way of living and then rising to a whole
new way of life. In baptism, the elect are plunged into the death and resurrection of Christ
(Ro 6:3-5). By submitting to baptism Jesus embraced our full humanity. God's beloved Son
sanctified the foul waters of our sinfulness by
his divine presence (2 Cor 5:21). Just as God's
favor rested on Jesus, all God's children are beloved sons and daughters.
***
Baptism forgives all sin and incorporates one in
the life of the Trinity. Believers are given a share in the divine nature. In addition, baptism makes one a member of the Body of Christ and of
the visible manifestation of that body, the
Church, and provides for us a share in the mission of Jesus. Water is the main symbolic element that conveys the sacrament of baptism,
along with the words, "I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy
Spirit." That triple plunging or immersing in the
water symbolizes dying to the old self. Coming
up out of the water corresponds to being born
anew in Christ (Catechism of the Catholic
Church,1239-40). The Feast of the Baptism of
the Lord brings the Christmas season to a close.
***

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
***
ORDINARY TIME
Ordinary Time is called "ordinary" because the
weeks are numbered. The Latin word ordinalis,
which refers to numbers in a series, stems from the
Latin word ordo, from which we get the English
word order. Thus, Ordinary Time is in fact the ordered life of the Church—the period in which we live
our lives neither in feasting (as in the Christmas and
Easter seasons) or in more severe penance (as in
Advent and Lent), but in watchfulness and expectation of the Second Coming of Christ. There are two
times we are in Ordinary Time. There are 28 weeks
of Ordinary Time after Easter and 5 weeks of Ordinary Time after Christmas. However, this varies depending upon when Easter falls in a particular year.
The actual number of weeks of Ordinary Time in
any given year can total 33 or 34.
THANK YOU
Knights of Columbus, Our Lady of Grace Council
donated $1,125 to assist with the operating
expenses of our parish. Thank you for your generosity and God bless you!
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” and then option: „SUPPORT YOUR PARISH”). THANK YOU
SUNDAY OFFERING ENVELOPE SETS
New envelope sets for 2021 are ready for pick up.

Offertory for JAN 03, 2021
Sunday Offering: $ 1,630
Initial Offering: $ 580
New Year’s Offering: $ 575

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO– 10 STYCZEŃ, 2021 ROK C
REFLEKSJA EWANGELICZNA Mk 1:7-11;
Moja
chrześcijańska
tożsamość.
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.
„Duchu Święty, umacniaj mnie swoimi darami
każdego dnia, abym był wierny przyrzeczeniom chrzcielnym”. https://www.paulus.org.pl/
czytania?data=2021-01-10
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Blessings for Fidel Malonzo’s Chrildren —Hezen
10:30AM
12:00 PM
(POL)

Stajemy się chrzescijanami przez przyjęcie sakramentu chrztu sw. Pan Jezus powiedział: "Kto się nie narodzi z wody i Ducha Swiętego, nie moze wejsc do krolestwa Bozego" (por. J 3, 5). Chrzest Chrystusa zamyka
działalnosc prorokow Starego Testamentu i zapowiada Mesjanską godnosc Jezusa, głoszoną w wizjach
proroczych Starego Przymierza. Jest takze momentem, w ktorym niebo dało Jezusowi publiczne swiadectwo Jego Boskiej godnosci. W chrzcie Jezusa jest
zapowiedz Jego Męki i Zmartwychwstania. Chrzest
jest początkiem nowego zycia. Z nowym zyciem otrzymujemy zadanie, ktorego symbolem jest biała szata,
aby kazdy doniosł ją czystą przed oblicze Stworcy.

LITURGICZNY OKRES ZWYKŁY
Okres zwykły w koscielnym roku liturgicznym
ma dwuczłonową strukturę. Pierwsza jego częsc
rozpoczyna się w poniedziałek po swięcie Chrztu
Panskiego i trwa do wtorku przed Srodą Popielcową (obejmuje cztery do szesciu tygodni). Druga
zas zaczyna się w poniedziałek po uroczystosci
Zesłania Ducha Swiętego i konczy się przed
pierwszymi Nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu (sobotni wieczor). W ostatnią niedzielę
roku liturgicznego obchodzi się uroczystosc Jezusa Chrystusa Krola Wszechswiata, ktora konczy
okres zwykły i zarazem cały rok liturgiczny.

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

Holy Mass available on YouTube channel
For blessing 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
O bł. Boze dla Magdaleny Falzon w dniu urodzin
Intencja dziękczynna z prosbą o dalszą opiekę Matki Bozej dla Henryka Rogali w dniu 86 urodzin
O pomyslną operacje dla Elizabeth Hyginus
Za Parafian
† Piotr Skrzypek w 1 rocz. sm—żona z rodziną
† Pola Jakubiak—mąż z rodziną
† Michalina i Franciszek Muraccy i zmarli z rodziny
† Regina Jesionek zmarła w Polsce—siostra
† Adam Grochowski—siostra Wiesława z synem
† Roman Kloc w 1 rocznicę smierci—żona z rodziną
† Ropose of the soul of Norma Lavado
† William Kennedy on his birthday—sister Sharon
† F. & W. Kennedy and all deceased members of the
family—Sharon
† Repose of the souls of people who died of covid
Birthday blessing for Agnes Pacho —Tita

10:30AM
12:00 PM
(POL)

Holy Mass available on YouTube channel
† Elizabeth Edwards
Msza św. transmitowana na kanale YouTube
Za Parafian
† Piotr Skrzypek

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.

