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www.RidleyFuneralHome.com
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OFFICE HOURS
Tuesday: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.
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LANGSTAFF & SLOAN INC

ELECTRICAL CONTRACTORS
Lic.# 7000939

Serving the neighbourhood since 1991
Residential • Commercial • Industrial

416.503.2033      www.langstaffandsloan.ca

Call

905-624-4422

for this space

TELEPHONE NUMBERS
St. Teresa Parish Office Phone:  416-259-2933
Fax Number: 416-503-2047
The Holy Trinity Elementary School 416-393-5417
Fr. John Redmond High School 416-393-5540
St. Vincent de Paul Society 416-238-4948

SUNDAY MASSES
 English  Polish
Saturday:    5:00 p.m.  Sunday:    9:30 a.m.
Sunday:  11:00 a.m.    12:30 p.m.

DAILY MASSES
 Monday, Wednesday, Friday 7:00 p.m. (Polish)
 Tuesday, Thursday, First Friday 8:00 a.m. (English)
 Saturday  9:00 a.m. (Polish)

DEVOTIONS
Monday after 7:00 p.m. Mass: Novena to Blessed
Fr. Bronislaw Markiewicz (Polish)
Tuesday after 8:00 a.m Mass: Novena to Our Lady of 
Perpetual Help (English)
Wednesday after 7:00 p.m. Mass to Our Lady of 
Perpetual Help (Polish)

SACRAMENT OF RECONCILIATION
 Saturday: 4:30 p.m. to 5:00 p.m.
 First Friday: 6:00 p.m. to 7:00 p.m.

SACRAMENT OF BAPTISM
Arrangements for infant baptism can be made by 
contacting parish office to schedule an appointment.

SACRAMENT OF MARRIAGE
Couples planning to be married must contact a priest one year 
in advance. A marriage preparation course is required.

REGISTRATION
New parishioners are warmly welcome to join our 
community. We encourage you to register. Registration 
forms are available at the back of the church.

BEQUESTS
Please remember your parish in your will. To make a 
bequest please call the Archdiocese of Toronto office at 
416-934-3411 ext. 519.

Monday 10-7pm
Tuesday-Thursday 9:30-7pm

Friday 9-7pm
Saturday 8:30-5pm

Sunday Closed

2001A Wharton Way
905-848-5194
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malickisanchezlaw.com
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PREGNANT?
NEED HELP?
Call Birthright

Helpline 1-800-550-4900  Toronto  416-469-1111
www.birthright.org

Liturgical Publications, your weekly bulletin printer has
an opening for a full time Sales Representative.

Base Salary • Commission • Car Allowance • Travel Expenses
If you have a drive to succeed and are self-motivated,
email your resume to salesrep@parishbulletins.com

SALES REPRESENTATIVE
WANTED

Shopping Locally Saves Gas!

May the Blessings of thisMay the Blessings of this
Holy Season beHoly Season be

with you Always.with you Always.



ŻYCZENIA NOWOROCZNE  
U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej 
otwórzmy się na miłość Bożą, aby mogła napełnić nasze domy, 
nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego 
będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się 
naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, 
naszej wspólnoty parafialnej i naszej ojczyzny, promieniować 
Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką 
drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający 
się rok 2023 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla 
naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej ojczyzny będzie 
czasem prawdziwie błogosławionym! 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI. 
W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje 
liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy 
obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla 
naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten 
rok będzie, ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń 
naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas 
nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w 
Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego 
życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez 
Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku 
trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, poprzez 
Betlejemską Noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło 
odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z 
nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane. 

ODPUST ZUPEŁNY 
Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu 
„O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. 
Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy 
więc z tego daru Kościoła. 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POKÓJ  
W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom 
dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się 
Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej 
Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI (list z 1967 
r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 
Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Okrucieństwo wojny 
ciągle mamy przed oczami, nasze dawne trudne 
doświadczenia przynaglają nas do otwarcia się na cierpienia 
bliskich nam narodów, a szczególnie naszych sąsiadów w 
Ukainie.  Jako powołani do głoszenia wobec świata 
Chrystusowej Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na 
modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej 
niczego Bóg nie odmawia.  

W TYM TYGODNIU: 
Pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne, Msza św. o godz 8:00 rano w j. 
angielskim. 
Pierwszy piątek miesiąca -  Msze sw. 8:00 rano w j. 
angielskim,  oraz 10:00 rano i 19:00 w j. polskim. Adoracja NS. 
Od 8:30 do 10:00 rano oraz od 18:00 do 19:00 oraz mozliwość 
skorzystania z Sakramentu Spowiedzi.  
Pierwsza sobota miesiąca – modlitwa wynagradzjąca NSM i 
Msza św. o godz. 9:00 rano w j. polskim.  
 

BÓG ZAPŁAĆ 
Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim którzy włożyli 
ogrom pracy w przygotowaniu obchodów Świąt Bożego 
Narodzenia i którzy swoją posługa uświetnili  Liturgię Bożo 
Narodzeniową.  Bóg zapłać.  

 
WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 

Zgodnie z naszą polską tradycją  w okresie Bożego 
Narodzenia  odbywa  się  kolęda, która  jest  okazją, by pod 
przewodnictwem duszpasterza parafii modlić się o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny w rozpoczynającym się 
Nowym Roku. Parafianie pragnący przyjąć księdza do swoich 
domów na wizytę duszpasterską proszeni są o skontaktowanie 
się z biurem parafialnym. 
 

OPŁATEK PARAFIALNY 2023 
Już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich na opłatek 
parafialny, który odbędzie się w niedzielę 15 stycznia  2023 r. 
po Mszy św. o godz. 12:30. Bielty w cenie $35 dolarów od 
osoby będą do nabycia w naszej parafii. Zapraszam. 
 

ZESTAW KOPERT NA 2023 ROK 
Zestawy kopert dla parafian, którzy są zarejestrowani jako 
ofiarodawcy, sa gotowe do odbioru z tyłu kościoła. Nowi 
ofiarodawcy, którzy jeszcze nie nie korzystali z kopertek, a 
chcieliby z nich korzystać, proszeni są o kontakt z biurem 
parafialnym. Wszystkim wpierających naszą parafię serdeczne 
Bóg zapłać.  

S

REFLEKSJA EWANGELICZNA - ŁK 2, 16-21 
Jezus jest potomkiem króla Dawida. Został on powołany od owiec, 
prosto z pola. Bóg go wybrał, mimo że był najmłodszym spośród 
synów Jessego. Był on dobrym królem – pasterzem swego ludu, 
choć nie ustrzegł się upadku. Nawrócił się jednak i już na zawsze 
pozostanie wielki. Jezus też jest pasterzem, ale nieporównywalnie 
większym – Bożym Synem, Królem królów. Urodził się nie wśród 
możnych w Jerozolimie, lecz w ubogim Betlejem; wybrał nie pałac 
królewski, a stajnię dla zwierząt. Jego pierwszymi gośćmi nie były 
elity, lecz pogardzani przez wszystkich i uważani za grzeszników 
pasterze. Co to dla nas oznacza? Co oznaczają te zadziwiające, 
po ludzku sądząc – nierozumne – Boże wybory? Jezus wie, że 
nasze serca częściej przypominają brudną stajnię niż czysty pałac. 
Jego przyjście na świat możemy odczytać jako wyraz nie tylko 
uniżenia, ale przede wszystkim miłości. Nie zwalnia to nas z 
obowiązku przygotowania się na Jego przyjście, a raczej 
uświadamia nam, że o własnych siłach nigdy nie będziemy w 
stanie stać się świętymi. Pasterze z Betlejem pozostali pasterzami, 
lecz w ich sercach dokonał się cud przemiany.  https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2023-1-1 

HAVE A BLESSED NEW 2023 YEAR 
At the beginning of this new calendar year, let us open ourselves even 
more to God's love, so that it can fill our homes, our families and be-
come in us a source of divine life from which others will draw. In this 
way, we create a chance for our best wishes to come true, so that by 
building the house of our family, our parish community and our home-
land, we will radiate God's happiness, regardless of what we have and 
what path God leads us on. May this next year, which begins today, be 
a truly blessed time for all of us, for our families, for our parish commu-
nity and for our homeland! 
 

THE SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD – 
JANUARY 1ST   

Today’s Feast of Mary, the Mother of God reminds us that the Blessed 
Virgin Mary, the Mother of God, is also our Heavenly Mother.  This is an 
occasion to renew our devotion to Mary, who is also Mother of the 
Church because she is our spiritual mother — and we are the 
Church.  In 1970, Pope Paul VI instituted the Solemnity of Mary, Mother 
of God. The solemnity shows the relationship of Jesus to Mary. It’s a 
perfect example of how we should venerate Mary under all of her titles 
and is a good foundation for our understanding of Mary’s place in 
Christology. In celebrating her special feast day, we acknowledge this 
great gift for the Church and world; we call on her to be actively 
involved in our daily life; we imitate her virtuous life as a great 
inspiration; and we cooperate with all the graces we get through her.  
 

WORLD DAY OF PRAYER FOR PEACE 
In Bethlehem, the angels proclaimed the glory of God and "peace to 
men of good will." Mary, giving birth to the Son of God, becomes the 
Queen of Peace. That is why today's Solemnity of the Mother of God, 
on the initiative of Pope Saint Paul VI (letter of 1967), is celebrated as 
the World Day of Prayer for Peace. The world and humanity still need 
peace. The atrocities of war are still before our eyes, our past difficult 
experiences urge us to open ourselves to the suffering of nations close 
to us, and especially our neighbors in Ukraine. Let us prayer for this 
intention through the intercession of Mary - God refuses her nothing. 
 

PARISH CHRISTMAS DINNER 2023 
I cordially invite everyone to the Parish Christmas Diner, which will be 
held on January 15, 2023, after the Mass at 12:30. Ticket $35 per per-
son will soon be available in our parish.  

THIS WEEK: 
First Thursday of the month – This day, we give thanks to God for 
the Sacrament of the Holy Eucharist and the Priesthood pray for vo-
cations. Holy Mass at 8:00 am in English. 
First Friday of the month - Holy Masses 8:00 am in English and 
10:00 am and 7:00 pm in Polish. Adoration of the Blessed Sacra-
ment from 9 a.m. to 10 a.m. and from 6 p.m. to 7 p.m. and the op-
portunity of receive the Sacrament of Confession.  
First Saturday of the month - Holy Mass at 9:00 am in Polish. 

THANK YOU 
I would like to express a sincere and heartfelt thank you to all who 
beautifully decorated our church. Thank you also to all musicians who 
provided us with lively music, to our lectors who always proclaim the 
Word of God with great dedication, to all Extraordinary Eucharistic 
ministers, who help to distribute the Holy Communion during Sunday 
Masses, to all the altar servers who are always available when 
needed, to all our ushers with a ready smile, and to all our generous 
parishioners who always make me grateful for the goodness of the 
Lord. Have a blessed New Year. 

SUNDAY OFFERING ENVELOPS FOR 2023 
Are available for pick-up at the back of the church. Is there is are any 
errors in your contact information, please let the parish office know as 
soon as possible. Those who still wish to have an envelope set 
number assigned, please complete an Envelope Request Form. 

  MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE   
(January 1 – January 8, 2023) 

SUNDAY, JANUARY 1 
9:30 am (POL) † Czesława i Alfons Borowscy –Honorata z rodz. 
11:00 am (ENG)  Parishoners 
12:30 pm (POL)  O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Milaniak 
MONDAY, JANUARY 2 
7:00 pm (POL) Int. dziękczynna za otrzymane łaski– rodz. Burka 
Nowenna do bł. ks. Bronisława Markiewicza 
TUESDAY, JANUARY 3 
8:00 am (ENG)  Special  blessings for Maria Serafin 
Novena to Our Lady of Perpetual Help   
WEDNESDAY, JANUARY 4 
7:00 pm (POL)  INTENCJE ZBIOROWE: 
† Felicja Derron –córki Izabela & Beata 
O Boże bł. dla Igora Stavyskyi z okazji 65 ur.  
O Boże bł. dla córki Anny– rodzice 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
THURSDAY, JANUARY 5 
8:00 am (ENG)  Birth. blessings for Fr. Joseph Morawski 
Birth. blessings for Tita Mandin 
FRIDAY, JANUARY 6 
8:00 am (ENG)  
10:00 am (POL) O Boże bł. dla Stanisława Grzywacz 
7:00 pm (POL) Intencje Rycerzy Kolumba 
SATURDAY, JANUARY 7 
9:00 am (POL) Intencje Róży Różańcowej 
5:00 pm (ENG)  Parishoners 
SUNDAY,  JANUARY 8 
9:30 am (POL) † Renata i Henryk Grzesiccy –syn z rodziną 
11:00 am (ENG)  † Józef Świst –son and family 
12:30 pm (POL) Baran Tadeusz z okazji 70 urodzin 

GOSPEL REFLECTION  
Jesus is a descendant of King David. He was called from the sheep, 
straight from the field. God chose him even though he was the youngest 
of Jesse's sons. Jesus is also a shepherd, but incomparably greater - 
God's Son, the King of kings. He was born not among the great in Jeru-
salem, but in poor Bethlehem; chose not a royal palace, but a stable for 
animals. His first guests were not the elite, but shepherds, despised by 
all and considered sinners. What does this mean for us? What do these 
astonishing, humanly speaking - unreasonable - God's choices mean? 
Jesus knows that our hearts are more like a dirty stable than a clean 
palace. His coming into the world can be read as an expression not only 
of humility, but above all of love. This does not relieve us of the obliga-
tion to prepare for His coming, but rather it makes us aware that we will 
never be able to become saints by our own efforts. The shepherds of 
Bethlehem remained shepherds, but a miracle of transformation took 
place in their hearts. 
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Pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne, Msza św. o godz 8:00 rano w j. 
angielskim. 
Pierwszy piątek miesiąca -  Msze sw. 8:00 rano w j. 
angielskim,  oraz 10:00 rano i 19:00 w j. polskim. Adoracja NS. 
Od 8:30 do 10:00 rano oraz od 18:00 do 19:00 oraz mozliwość 
skorzystania z Sakramentu Spowiedzi.  
Pierwsza sobota miesiąca – modlitwa wynagradzjąca NSM i 
Msza św. o godz. 9:00 rano w j. polskim.  
 

BÓG ZAPŁAĆ 
Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim którzy włożyli 
ogrom pracy w przygotowaniu obchodów Świąt Bożego 
Narodzenia i którzy swoją posługa uświetnili  Liturgię Bożo 
Narodzeniową.  Bóg zapłać.  

 
WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 

Zgodnie z naszą polską tradycją  w okresie Bożego 
Narodzenia  odbywa  się  kolęda, która  jest  okazją, by pod 
przewodnictwem duszpasterza parafii modlić się o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny w rozpoczynającym się 
Nowym Roku. Parafianie pragnący przyjąć księdza do swoich 
domów na wizytę duszpasterską proszeni są o skontaktowanie 
się z biurem parafialnym. 
 

OPŁATEK PARAFIALNY 2023 
Już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich na opłatek 
parafialny, który odbędzie się w niedzielę 15 stycznia  2023 r. 
po Mszy św. o godz. 12:30. Bielty w cenie $35 dolarów od 
osoby będą do nabycia w naszej parafii. Zapraszam. 
 

ZESTAW KOPERT NA 2023 ROK 
Zestawy kopert dla parafian, którzy są zarejestrowani jako 
ofiarodawcy, sa gotowe do odbioru z tyłu kościoła. Nowi 
ofiarodawcy, którzy jeszcze nie nie korzystali z kopertek, a 
chcieliby z nich korzystać, proszeni są o kontakt z biurem 
parafialnym. Wszystkim wpierających naszą parafię serdeczne 
Bóg zapłać.  

S

REFLEKSJA EWANGELICZNA - ŁK 2, 16-21 
Jezus jest potomkiem króla Dawida. Został on powołany od owiec, 
prosto z pola. Bóg go wybrał, mimo że był najmłodszym spośród 
synów Jessego. Był on dobrym królem – pasterzem swego ludu, 
choć nie ustrzegł się upadku. Nawrócił się jednak i już na zawsze 
pozostanie wielki. Jezus też jest pasterzem, ale nieporównywalnie 
większym – Bożym Synem, Królem królów. Urodził się nie wśród 
możnych w Jerozolimie, lecz w ubogim Betlejem; wybrał nie pałac 
królewski, a stajnię dla zwierząt. Jego pierwszymi gośćmi nie były 
elity, lecz pogardzani przez wszystkich i uważani za grzeszników 
pasterze. Co to dla nas oznacza? Co oznaczają te zadziwiające, 
po ludzku sądząc – nierozumne – Boże wybory? Jezus wie, że 
nasze serca częściej przypominają brudną stajnię niż czysty pałac. 
Jego przyjście na świat możemy odczytać jako wyraz nie tylko 
uniżenia, ale przede wszystkim miłości. Nie zwalnia to nas z 
obowiązku przygotowania się na Jego przyjście, a raczej 
uświadamia nam, że o własnych siłach nigdy nie będziemy w 
stanie stać się świętymi. Pasterze z Betlejem pozostali pasterzami, 
lecz w ich sercach dokonał się cud przemiany.  https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2023-1-1 

HAVE A BLESSED NEW 2023 YEAR 
At the beginning of this new calendar year, let us open ourselves even 
more to God's love, so that it can fill our homes, our families and be-
come in us a source of divine life from which others will draw. In this 
way, we create a chance for our best wishes to come true, so that by 
building the house of our family, our parish community and our home-
land, we will radiate God's happiness, regardless of what we have and 
what path God leads us on. May this next year, which begins today, be 
a truly blessed time for all of us, for our families, for our parish commu-
nity and for our homeland! 
 

THE SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD – 
JANUARY 1ST   

Today’s Feast of Mary, the Mother of God reminds us that the Blessed 
Virgin Mary, the Mother of God, is also our Heavenly Mother.  This is an 
occasion to renew our devotion to Mary, who is also Mother of the 
Church because she is our spiritual mother — and we are the 
Church.  In 1970, Pope Paul VI instituted the Solemnity of Mary, Mother 
of God. The solemnity shows the relationship of Jesus to Mary. It’s a 
perfect example of how we should venerate Mary under all of her titles 
and is a good foundation for our understanding of Mary’s place in 
Christology. In celebrating her special feast day, we acknowledge this 
great gift for the Church and world; we call on her to be actively 
involved in our daily life; we imitate her virtuous life as a great 
inspiration; and we cooperate with all the graces we get through her.  
 

WORLD DAY OF PRAYER FOR PEACE 
In Bethlehem, the angels proclaimed the glory of God and "peace to 
men of good will." Mary, giving birth to the Son of God, becomes the 
Queen of Peace. That is why today's Solemnity of the Mother of God, 
on the initiative of Pope Saint Paul VI (letter of 1967), is celebrated as 
the World Day of Prayer for Peace. The world and humanity still need 
peace. The atrocities of war are still before our eyes, our past difficult 
experiences urge us to open ourselves to the suffering of nations close 
to us, and especially our neighbors in Ukraine. Let us prayer for this 
intention through the intercession of Mary - God refuses her nothing. 
 

PARISH CHRISTMAS DINNER 2023 
I cordially invite everyone to the Parish Christmas Diner, which will be 
held on January 15, 2023, after the Mass at 12:30. Ticket $35 per per-
son will soon be available in our parish.  

THIS WEEK: 
First Thursday of the month – This day, we give thanks to God for 
the Sacrament of the Holy Eucharist and the Priesthood pray for vo-
cations. Holy Mass at 8:00 am in English. 
First Friday of the month - Holy Masses 8:00 am in English and 
10:00 am and 7:00 pm in Polish. Adoration of the Blessed Sacra-
ment from 9 a.m. to 10 a.m. and from 6 p.m. to 7 p.m. and the op-
portunity of receive the Sacrament of Confession.  
First Saturday of the month - Holy Mass at 9:00 am in Polish. 

THANK YOU 
I would like to express a sincere and heartfelt thank you to all who 
beautifully decorated our church. Thank you also to all musicians who 
provided us with lively music, to our lectors who always proclaim the 
Word of God with great dedication, to all Extraordinary Eucharistic 
ministers, who help to distribute the Holy Communion during Sunday 
Masses, to all the altar servers who are always available when 
needed, to all our ushers with a ready smile, and to all our generous 
parishioners who always make me grateful for the goodness of the 
Lord. Have a blessed New Year. 

SUNDAY OFFERING ENVELOPS FOR 2023 
Are available for pick-up at the back of the church. Is there is are any 
errors in your contact information, please let the parish office know as 
soon as possible. Those who still wish to have an envelope set 
number assigned, please complete an Envelope Request Form. 

  MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE   
(January 1 – January 8, 2023) 

SUNDAY, JANUARY 1 
9:30 am (POL) † Czesława i Alfons Borowscy –Honorata z rodz. 
11:00 am (ENG)  Parishoners 
12:30 pm (POL)  O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Milaniak 
MONDAY, JANUARY 2 
7:00 pm (POL) Int. dziękczynna za otrzymane łaski– rodz. Burka 
Nowenna do bł. ks. Bronisława Markiewicza 
TUESDAY, JANUARY 3 
8:00 am (ENG)  Special  blessings for Maria Serafin 
Novena to Our Lady of Perpetual Help   
WEDNESDAY, JANUARY 4 
7:00 pm (POL)  INTENCJE ZBIOROWE: 
† Felicja Derron –córki Izabela & Beata 
O Boże bł. dla Igora Stavyskyi z okazji 65 ur.  
O Boże bł. dla córki Anny– rodzice 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
THURSDAY, JANUARY 5 
8:00 am (ENG)  Birth. blessings for Fr. Joseph Morawski 
Birth. blessings for Tita Mandin 
FRIDAY, JANUARY 6 
8:00 am (ENG)  
10:00 am (POL) O Boże bł. dla Stanisława Grzywacz 
7:00 pm (POL) Intencje Rycerzy Kolumba 
SATURDAY, JANUARY 7 
9:00 am (POL) Intencje Róży Różańcowej 
5:00 pm (ENG)  Parishoners 
SUNDAY,  JANUARY 8 
9:30 am (POL) † Renata i Henryk Grzesiccy –syn z rodziną 
11:00 am (ENG)  † Józef Świst –son and family 
12:30 pm (POL) Baran Tadeusz z okazji 70 urodzin 

GOSPEL REFLECTION  
Jesus is a descendant of King David. He was called from the sheep, 
straight from the field. God chose him even though he was the youngest 
of Jesse's sons. Jesus is also a shepherd, but incomparably greater - 
God's Son, the King of kings. He was born not among the great in Jeru-
salem, but in poor Bethlehem; chose not a royal palace, but a stable for 
animals. His first guests were not the elite, but shepherds, despised by 
all and considered sinners. What does this mean for us? What do these 
astonishing, humanly speaking - unreasonable - God's choices mean? 
Jesus knows that our hearts are more like a dirty stable than a clean 
palace. His coming into the world can be read as an expression not only 
of humility, but above all of love. This does not relieve us of the obliga-
tion to prepare for His coming, but rather it makes us aware that we will 
never be able to become saints by our own efforts. The shepherds of 
Bethlehem remained shepherds, but a miracle of transformation took 
place in their hearts. 
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WEWEWESPOL

St. Teresa Parish
123 Eleventh Street, Etobicoke, Ontario M8V 3G6

E-mail: Office@StTeresaToronto.ca               Web Site: www.StTeresaToronto.ca

Ann Woodruff
Gianfranco Rocca

Business / Real Estate: Purchases, Sales and Refinancings; Wills,
Powers of Attorney & Estate Work; Incorporations/Corporate Maintenance

2794A Lake Shore Blvd. W., 2nd Floor    416-252-3351   copelandmckenna.ca

Copeland | McKenna
Lawyers & Notaries

Making            it             Easier                for                 Families             Since              1931

416-251-7531
Tworzenie             tanszych              planów               rodzin                  od                1931

63 Mimico Ave., www.hogle.ca

´

G.H. HOGLE
FUNERAL HOME LIMITED

Remember...
Let our advertisers know
you saw their ad here.

West Realty Inc.
          Brokerage

Frank Leo
Broker

Guaranteed Home 
Selling System

www.GetLeo.com
416-917-5466

Pastoral ministry by the Michaelite Fathers

Duszpasterstwo Ksiezy Michalitów
.

Marzena Downarowicz, DDS
1255 The Queensway, just E. of Kipling  416-252-0792

Kipling-Queensway Mall Dental
          Family, General, Cosmetic & Orthodontic Dentistry

LANDSCAPING &
TREE SERVICES

Wycinanie drzew • Przycinanie galezi

416-253-4352
`~

c
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OFFICE HOURS
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LANGSTAFF & SLOAN INC

ELECTRICAL CONTRACTORS
Lic.# 7000939

Serving the neighbourhood since 1991
Residential • Commercial • Industrial

416.503.2033      www.langstaffandsloan.ca

Call

905-624-4422

for this space

TELEPHONE NUMBERS
St. Teresa Parish Office Phone:  416-259-2933
Fax Number: 416-503-2047
The Holy Trinity Elementary School 416-393-5417
Fr. John Redmond High School 416-393-5540
St. Vincent de Paul Society 416-238-4948

SUNDAY MASSES
 English  Polish
Saturday:    5:00 p.m.  Sunday:    9:30 a.m.
Sunday:  11:00 a.m.    12:30 p.m.

DAILY MASSES
 Monday, Wednesday, Friday 7:00 p.m. (Polish)
 Tuesday, Thursday, First Friday 8:00 a.m. (English)
 Saturday  9:00 a.m. (Polish)

DEVOTIONS
Monday after 7:00 p.m. Mass: Novena to Blessed
Fr. Bronislaw Markiewicz (Polish)
Tuesday after 8:00 a.m Mass: Novena to Our Lady of 
Perpetual Help (English)
Wednesday after 7:00 p.m. Mass to Our Lady of 
Perpetual Help (Polish)

SACRAMENT OF RECONCILIATION
 Saturday: 4:30 p.m. to 5:00 p.m.
 First Friday: 6:00 p.m. to 7:00 p.m.

SACRAMENT OF BAPTISM
Arrangements for infant baptism can be made by 
contacting parish office to schedule an appointment.

SACRAMENT OF MARRIAGE
Couples planning to be married must contact a priest one year 
in advance. A marriage preparation course is required.

REGISTRATION
New parishioners are warmly welcome to join our 
community. We encourage you to register. Registration 
forms are available at the back of the church.

BEQUESTS
Please remember your parish in your will. To make a 
bequest please call the Archdiocese of Toronto office at 
416-934-3411 ext. 519.

Monday 10-7pm
Tuesday-Thursday 9:30-7pm

Friday 9-7pm
Saturday 8:30-5pm

Sunday Closed

2001A Wharton Way
905-848-5194
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malickisanchezlaw.com
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905-274-1650
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PREGNANT?
NEED HELP?
Call Birthright

Helpline 1-800-550-4900  Toronto  416-469-1111
www.birthright.org

Liturgical Publications, your weekly bulletin printer has
an opening for a full time Sales Representative.

Base Salary • Commission • Car Allowance • Travel Expenses
If you have a drive to succeed and are self-motivated,
email your resume to salesrep@parishbulletins.com

SALES REPRESENTATIVE
WANTED

Shopping Locally Saves Gas!

May the Blessings of thisMay the Blessings of this
Holy Season beHoly Season be

with you Always.with you Always.




