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WAWEL VILLA
Polish-Canadian • Seniors Residence

880 Clarkson Rd. S.
For Information please call

905-823-3650   www.wawel.org

3615 Dixie Rd. #11  905-238-6683
141 Roncesvalles Ave. 416-537-0000
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Ridley Funeral Home
Zaklad pogrzebowy

416-259-3705
3080 Lake Shore Blvd W., At 14th St

www.RidleyFuneralHome.com
Funeral – Cremation - Preplanning

Zapewniamy szeroki wybór trumien w bardzo przystepnych cenachc
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WE'RE THE FIRST & STILL THE BEST
ENJOY OUR EVERYDAY SPECIALS

 396 BROWNS LINE
416-251-7080  416-259-0440
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Boilers • Central Air
Furnaces • Humidifiers
Electronic Air Cleaners

Window Air Conditioners
Duct Work

Wesley Grzesicki
B 416-253-5370  C 416-258-1651

Heating & Air CHeating & Air CHeating & Air Conditioning
                          Lic. No. H-1302

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
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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
`~
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Exceeding expectations Since 1921

3080 Lake Shore Blvd. West     416-259-3705
www.RidleyFuneralHome.com

RIDLEY FUNERAL HOME

SINCE 1921

.

OFFICE HOURS
Tuesday: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Wednesday: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
Thursday: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

PASTOR:  FR. JOZEF MORAWSKI, C.S.M.A.

3090 Lake Shore Blvd. W.  416-251-2203
piotrlaski@yahoo.com

Repairs to
All Makes
& Models

C.  416.803.2369  O.  905.822.6900
ewelina@royallepage.ca
www.ewelinaweglarz.ca

Royal LePage Real Estate Services Ltd. Brokerage

1654 Lakeshore Road West, Mississauga

www.catholic-cemeteries.com
Assumption Cemetery  905-670-8801

Catholic Cremation Services  905-670-8801
Funeral � Cremation � Burial

Income Tax
Rozliczenia podatkowe
416-251-5749

/Caly rok    

Accounting      Ksiegowosc

              2733 Lake Shore Blvd. W., Biuro 217, Toronto

´ ´

mac's tax www.macstax.ca

Valid only at:
1255 The Queensway at Kipling

416-251-4100
5487 Dundas St. W. at Shorncliffe

416-236-3158

Present ad
anytime & enjoy

15% off
food purchases.

(Dining Room Only)
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PLEASE CALL 905-624-4422
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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

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

JO & JOHN
MEAT PRODUCE AND DELICATESSEN

NRC Realty, Brokerage. Independently Owned & Operated

REGION NIAGARA

Kupno i Sprzedaz Nieruchomosci

ROMA ARCISZEWSKA
Sales Representative

C:  905-380-8535
O:  905-688-4561

romal@royallepage.ca

. ,

MALICKI SANCHEZ
BARRISTERS, SOLICITORS, NOTARIESBARRISTERS, SOLICITORS, NOTARIES EST 1959EST 1959

ADWOKACI I NOTARIUSZEADWOKACI I NOTARIUSZE

malickisanchezlaw.com

650 Lakeshore Rd E
(at Cawthra)
Mississauga
ON L5G 1J6

905-274-1650

POLIMEX
Paczki i Podroze do Polski

i na caly Swiat
,

/

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!

Call today & book your free hearing test.
1.888.850.9979 or visit connecthearing.ca to book your free hearing test.

Why Choose Connect Hearing?
• Canada's #1 physician referred hearing healthcare provider
• 3 Etobicoke locations in Alderwood, Royal York & The East Mall
• We offer discreet, nearly invisible hearing aid technology
• Ask us about our affordable monthly payment plans

Does Everyone Mumble?
If so it's time to get your

hearing tested.
YOUR HEARING PROFESSIONALS



UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną 
świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. 
Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się 
ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu 
Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani 
do wiary. A w serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód 
przynosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z 
Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. Zatem to kolejna, 
wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej komunii z Bogiem i 
innymi, do przypomnienia sobie naszego chrześcijańskiego 
obowiązku, iż osobistym przykładem autentycznej wiary mamy 
pociągać innych ku Bogu. 
 

BOGOSŁAWIEŃSTWO KREDY I KADZIDŁA 
Podczas Mszy Świętej pobłogosławiliśmy kredę i kadzidło. Tą 
właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na 
drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech 
Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to 
podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy 
Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + 
B 2023) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz 
dom: „Christus mantionem benedicat” i stanowi wobec innych 
świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego 
polskiego zwyczaju! 
 

MODLITWA PRZY OZNACZANIU DRZWI KREDĄ  
P. W imię Ojca + Syna + i Ducha Świętego. Amen.  
Kolęda: Mędrcy świata…  
P. Słowo ciałem się stało.   
W. I zamieszkało między nami.  
Niech święte symbole, które znaczymy na drzwiach tego 
domu, przypominają nam i tym, którzy będą nas odwiedzać, że 
jesteśmy domowym Kościołem i za gwiazdą wiary chcemy iść 
na spotkanie z Tobą, do domu naszego wspólnego Ojca, z 
którym w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. 
Następnie pobłogosławioną kredą pisze na drzwiach znaki: 
C+M+B (Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus 
pobłogosławi mieszkanie) 2023,  lub K+M+B-+2023 (Imiona 
Trzech Króli) i mówi:  
P. Jezu, Maryjo, Józefie święty i wszyscy nasi Patronowie, 
święci Aniołowie Stróżowie, wybłagajcie u Boga w Trójcy 
Świętej Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, 
ognia, gradu, głodu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, 
niedowiarstwa, herezji, długów i wszelakiego nieszczęścia, 
grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w 
tym dopomoże Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, Bóg Syn i 
Bóg Duch Święty. Amen. 

ŚWIATOWY DZIEŃ POMOCY MISJOM I MISYJNY  
 Dziś przypada Światowy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny 
Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i 
misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i 
misyjne, może także z naszej parafii(!), aby Dobra Nowina o 
zbawieniu przyniesiona przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo 
Boże skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do 
wszystkich narodów i wszystkich ludzi spragnionych i 
poszukujących Boga. 

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 
15 stycznia po Mszy świetej o godz 12:30pm, w sali parafialnej. 
Bilety w cenie 35 dolarów.   

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.  

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA 
W minionym miesiącu odeszli do Pana świętej pamięci Maria 
Węglarz i Krystian Gliński. Rodzinie składamy wyrazy 
współczucia i prosimy o dar życia wiecznego dla zmarłych. 

REFLEKSJA EWANGELICZNA - MT 2,1-12 
Bohaterem, a raczej antybohaterem dzisiejszej Ewangelii jest 
Herod. Kim był? Człowiekiem zakłamanym, pełnym fałszu i obłudy. 
Nie potrafił stanąć w prawdzie przed mędrcami, wejść z nimi w 
dialog, który mógłby mu otworzyć oczy na fakt, że nowo narodzony 
król nie odbierze mu tronu. Mógł wykorzystać ich wiedzę, aby 
spotkać Króla nad królami. Nie zrobił tego. Tym samym zmarnował 
swoją szansę, aby przejść do historii jako wielki człowiek o wielkim 
sercu. Zamiast tego zaczął knuć intrygi. Kłamstwo zakończyło się 
wielką zbrodnią. To lekcja dla nas. Nie jest rozsądne 
bagatelizowanie w swoim życiu małych kłamstw. Z lęku przed 
utratą czegoś, połączonego z kłamstwem, mogą rodzić się 
straszne rzeczy! Zupełnie inną postawą odznaczali się mędrcy. To 
ludzie szukający prawdy. Najwspanialszym z ich przymiotów była 
pokora wyrażona w pytaniu: Gdzie jest nowo narodzony król 
Żydów? To także lekcja dla nas. Nam tak bardzo brakuje pokory. 
Dzisiaj ludzie, gdy podróżują i szukają drogi do celu, nie pytają. Po 
co? Mamy przecież smartfony, a w nich wiele aplikacji z bezpłatną 
nawigacją. Po co pytać drugiego człowieka o drogę? Po co się 
zatrzymywać i wchodzić w dialog? Po co tracić czas? Każdy chce 
być mędrcem, ale prawdziwym mędrcem jest ten, kto pyta. Panie 
Jezu, wiem, że brakuje mi pokory. Trudno jest mi przyznać się do 
błędu, często udaję mądrzejszego, niż jestem. Wszystko z lęku 
przed tym, że stracę w ludzkich oczach władzę i pozycję. Proszę, 
zabierz ten lęk. Amen. https://www.paulus.org.pl/czytania?
data=2023-1-6 

SOLEMNITY OF THE EPIPHANY OF THE LORD 
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. Epiphany is a reminder that Jesus come to remove 
the line and reconcile those who were once opposed. Epiphany is a 
reminder that in Jesus, salvation is open to all. And on this great feast, 
we are humbly called to remember that God often chooses those on the 
other side of the line to manifest His Son. 
 

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. It is an invitation for Jesus to be a daily guest in our home, our 
comings and goings, our conversations, our work and play, our joys 
and sorrows. A traditional way of doing this is to use chalk to write 
above the home’s entrance, 20 + C + M + B + 23. 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 2023 is the year. 

 
RITE OF BLESSING THE HOME 

Using the blessed chalk mark the lintel of your front door (or front porch 
step) as follows: 20 + C + M + B + 23 while saying: The three Wise 
Men, Caspar, Melchior, and Balthazar followed the star of God’s Son 
who became human two thousand and seventeen years ago.  
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. 
 

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. 

 
 OFFERTORY DECEMBER 25, 2022:                        

Sunday Offertory: $12,242 
Christmas Offering: $5,680 

Building Maintenance: $515 
Mass Intensions: $50 

Shepherd’s Trust: $20 
 

 OFFERTORY JANUARY 1, 2023  
 

Sunday Offertory: $5,395 
Solemnity of Mary: $3,350 

Mass Intensions: $2,500 
Funerals: $300 

Building Maintenance: $20 
 

THANK YOU !  DZIĘKUJEMY ! 
 

  MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE   
(January 8 – January 15, 2023) 

SUNDAY, JANUARY 8 
9:30 am (POL) † Renata i Henryk Grzesiccy –syn z rodziną 
11:00 am (ENG)  Parishoners, † Józef Świst –son and family 
12:30 pm (POL)  Baran Tadeusz z okazji 70 urodzin –żona 
MONDAY, JANUARY 9 
7:00 pm (POL) O Boże bł. w dniu urodzin dla Mirosława, Janusza, 
Roberta –mama 
Nowenna do bł. ks. Bronisława Markiewicza 
TUESDAY, JANUARY 10 
8:00 am (ENG)  † pedro & Guillerma Clemente 
Novena to Our Lady of Perpetual Help   
WEDNESDAY, JANUARY 11 
7:00 pm (POL)  INTENCJE ZBIOROWE: 
† Piotr Dzidowski 
† Maria Brynczka –córki z rodzinami 
† Teresa, Kazimierz, Katarzyna, Stefan Nakielscy 
† Jan i Stanisława Krzemianowscy 
O Boże bł. i opiekę NMP dla Beaty i Krzysia Badzioch 
O zdrowie, Boże bł.i dary Ducha św. dla Lodzi Kowalskiej-Helena Małek 
O uwolnienie dusz czyścowych 
O łaskę zdrowia i wiary dla Juliana i Łukasza –babcia 
O szczęśliwe rozwiązanie dla Stefanii –mama 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
THURSDAY, JANUARY 12 
8:00 am (ENG)  Thanksgiving for all the blessings  
FRIDAY, JANUARY 13 
7:00 pm (POL)  † Stanisław Stepniak –Maria 
SATURDAY, JANUARY 14 
9:00 am (POL) O Boże bł. dla Elżbiety Poruszewska w dniu urodzin 
5:00 pm (ENG)  Birthdday blessings for Romeo Rupisan  
SUNDAY,  JANUARY 15 
9:30 am (POL) † Tadeusz Narot w 1 r. śm. –brat Ryszard z rodziną 
11:00 am (ENG)  † Dolores Cruz– from family 
12:30 pm (POL) O Boże bł. i opiekę NMP dla Igora w dniu 10 urodzin –
rodzice, dziadkowie i siostra 

GOSPEL REFLECTION MT 2, 1-12 
The hero, or rather the anti-hero, of today's Gospel is Herod. Who was 
he? A liar and hypocrite. He could not stand the truth that is why he did 
not enter into a dialogue with the three Mages, in the way, that could 
open his eyes to the fact that the newborn king would not take his throne 
away. He could use their knowledge to meet the King of kings. He did 
not do it. Thus, he wasted his chance to go down in history as a great 
man with a big heart. Instead, he began plotting. The lie ended in a great 
crime. This is a lesson for us. It is not wise to downplay the little lies in 
our life. From the fear of losing something, combined with a lie, terrible 
things can be born! The three Mages had a completely different attitude. 
They are people seeking the truth.  
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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną 
świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. 
Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się 
ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu 
Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani 
do wiary. A w serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód 
przynosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z 
Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. Zatem to kolejna, 
wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej komunii z Bogiem i 
innymi, do przypomnienia sobie naszego chrześcijańskiego 
obowiązku, iż osobistym przykładem autentycznej wiary mamy 
pociągać innych ku Bogu. 
 

BOGOSŁAWIEŃSTWO KREDY I KADZIDŁA 
Podczas Mszy Świętej pobłogosławiliśmy kredę i kadzidło. Tą 
właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na 
drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech 
Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to 
podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy 
Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + 
B 2023) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz 
dom: „Christus mantionem benedicat” i stanowi wobec innych 
świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego 
polskiego zwyczaju! 
 

MODLITWA PRZY OZNACZANIU DRZWI KREDĄ  
P. W imię Ojca + Syna + i Ducha Świętego. Amen.  
Kolęda: Mędrcy świata…  
P. Słowo ciałem się stało.   
W. I zamieszkało między nami.  
Niech święte symbole, które znaczymy na drzwiach tego 
domu, przypominają nam i tym, którzy będą nas odwiedzać, że 
jesteśmy domowym Kościołem i za gwiazdą wiary chcemy iść 
na spotkanie z Tobą, do domu naszego wspólnego Ojca, z 
którym w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. 
Następnie pobłogosławioną kredą pisze na drzwiach znaki: 
C+M+B (Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus 
pobłogosławi mieszkanie) 2023,  lub K+M+B-+2023 (Imiona 
Trzech Króli) i mówi:  
P. Jezu, Maryjo, Józefie święty i wszyscy nasi Patronowie, 
święci Aniołowie Stróżowie, wybłagajcie u Boga w Trójcy 
Świętej Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, 
ognia, gradu, głodu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, 
niedowiarstwa, herezji, długów i wszelakiego nieszczęścia, 
grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w 
tym dopomoże Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, Bóg Syn i 
Bóg Duch Święty. Amen. 

ŚWIATOWY DZIEŃ POMOCY MISJOM I MISYJNY  
 Dziś przypada Światowy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny 
Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i 
misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i 
misyjne, może także z naszej parafii(!), aby Dobra Nowina o 
zbawieniu przyniesiona przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo 
Boże skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do 
wszystkich narodów i wszystkich ludzi spragnionych i 
poszukujących Boga. 

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 
15 stycznia po Mszy świetej o godz 12:30pm, w sali parafialnej. 
Bilety w cenie 35 dolarów.   

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.  

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA 
W minionym miesiącu odeszli do Pana świętej pamięci Maria 
Węglarz i Krystian Gliński. Rodzinie składamy wyrazy 
współczucia i prosimy o dar życia wiecznego dla zmarłych. 

REFLEKSJA EWANGELICZNA - MT 2,1-12 
Bohaterem, a raczej antybohaterem dzisiejszej Ewangelii jest 
Herod. Kim był? Człowiekiem zakłamanym, pełnym fałszu i obłudy. 
Nie potrafił stanąć w prawdzie przed mędrcami, wejść z nimi w 
dialog, który mógłby mu otworzyć oczy na fakt, że nowo narodzony 
król nie odbierze mu tronu. Mógł wykorzystać ich wiedzę, aby 
spotkać Króla nad królami. Nie zrobił tego. Tym samym zmarnował 
swoją szansę, aby przejść do historii jako wielki człowiek o wielkim 
sercu. Zamiast tego zaczął knuć intrygi. Kłamstwo zakończyło się 
wielką zbrodnią. To lekcja dla nas. Nie jest rozsądne 
bagatelizowanie w swoim życiu małych kłamstw. Z lęku przed 
utratą czegoś, połączonego z kłamstwem, mogą rodzić się 
straszne rzeczy! Zupełnie inną postawą odznaczali się mędrcy. To 
ludzie szukający prawdy. Najwspanialszym z ich przymiotów była 
pokora wyrażona w pytaniu: Gdzie jest nowo narodzony król 
Żydów? To także lekcja dla nas. Nam tak bardzo brakuje pokory. 
Dzisiaj ludzie, gdy podróżują i szukają drogi do celu, nie pytają. Po 
co? Mamy przecież smartfony, a w nich wiele aplikacji z bezpłatną 
nawigacją. Po co pytać drugiego człowieka o drogę? Po co się 
zatrzymywać i wchodzić w dialog? Po co tracić czas? Każdy chce 
być mędrcem, ale prawdziwym mędrcem jest ten, kto pyta. Panie 
Jezu, wiem, że brakuje mi pokory. Trudno jest mi przyznać się do 
błędu, często udaję mądrzejszego, niż jestem. Wszystko z lęku 
przed tym, że stracę w ludzkich oczach władzę i pozycję. Proszę, 
zabierz ten lęk. Amen. https://www.paulus.org.pl/czytania?
data=2023-1-6 

SOLEMNITY OF THE EPIPHANY OF THE LORD 
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. Epiphany is a reminder that Jesus come to remove 
the line and reconcile those who were once opposed. Epiphany is a 
reminder that in Jesus, salvation is open to all. And on this great feast, 
we are humbly called to remember that God often chooses those on the 
other side of the line to manifest His Son. 
 

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. It is an invitation for Jesus to be a daily guest in our home, our 
comings and goings, our conversations, our work and play, our joys 
and sorrows. A traditional way of doing this is to use chalk to write 
above the home’s entrance, 20 + C + M + B + 23. 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 2023 is the year. 

 
RITE OF BLESSING THE HOME 

Using the blessed chalk mark the lintel of your front door (or front porch 
step) as follows: 20 + C + M + B + 23 while saying: The three Wise 
Men, Caspar, Melchior, and Balthazar followed the star of God’s Son 
who became human two thousand and seventeen years ago.  
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. 
 

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. 

 
 OFFERTORY DECEMBER 25, 2022:                        

Sunday Offertory: $12,242 
Christmas Offering: $5,680 

Building Maintenance: $515 
Mass Intensions: $50 

Shepherd’s Trust: $20 
 

 OFFERTORY JANUARY 1, 2023  
 

Sunday Offertory: $5,395 
Solemnity of Mary: $3,350 

Mass Intensions: $2,500 
Funerals: $300 

Building Maintenance: $20 
 

THANK YOU !  DZIĘKUJEMY ! 
 

  MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE   
(January 8 – January 15, 2023) 

SUNDAY, JANUARY 8 
9:30 am (POL) † Renata i Henryk Grzesiccy –syn z rodziną 
11:00 am (ENG)  Parishoners, † Józef Świst –son and family 
12:30 pm (POL)  Baran Tadeusz z okazji 70 urodzin –żona 
MONDAY, JANUARY 9 
7:00 pm (POL) O Boże bł. w dniu urodzin dla Mirosława, Janusza, 
Roberta –mama 
Nowenna do bł. ks. Bronisława Markiewicza 
TUESDAY, JANUARY 10 
8:00 am (ENG)  † pedro & Guillerma Clemente 
Novena to Our Lady of Perpetual Help   
WEDNESDAY, JANUARY 11 
7:00 pm (POL)  INTENCJE ZBIOROWE: 
† Piotr Dzidowski 
† Maria Brynczka –córki z rodzinami 
† Teresa, Kazimierz, Katarzyna, Stefan Nakielscy 
† Jan i Stanisława Krzemianowscy 
O Boże bł. i opiekę NMP dla Beaty i Krzysia Badzioch 
O zdrowie, Boże bł.i dary Ducha św. dla Lodzi Kowalskiej-Helena Małek 
O uwolnienie dusz czyścowych 
O łaskę zdrowia i wiary dla Juliana i Łukasza –babcia 
O szczęśliwe rozwiązanie dla Stefanii –mama 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
THURSDAY, JANUARY 12 
8:00 am (ENG)  Thanksgiving for all the blessings  
FRIDAY, JANUARY 13 
7:00 pm (POL)  † Stanisław Stepniak –Maria 
SATURDAY, JANUARY 14 
9:00 am (POL) O Boże bł. dla Elżbiety Poruszewska w dniu urodzin 
5:00 pm (ENG)  Birthdday blessings for Romeo Rupisan  
SUNDAY,  JANUARY 15 
9:30 am (POL) † Tadeusz Narot w 1 r. śm. –brat Ryszard z rodziną 
11:00 am (ENG)  † Dolores Cruz– from family 
12:30 pm (POL) O Boże bł. i opiekę NMP dla Igora w dniu 10 urodzin –
rodzice, dziadkowie i siostra 

GOSPEL REFLECTION MT 2, 1-12 
The hero, or rather the anti-hero, of today's Gospel is Herod. Who was 
he? A liar and hypocrite. He could not stand the truth that is why he did 
not enter into a dialogue with the three Mages, in the way, that could 
open his eyes to the fact that the newborn king would not take his throne 
away. He could use their knowledge to meet the King of kings. He did 
not do it. Thus, he wasted his chance to go down in history as a great 
man with a big heart. Instead, he began plotting. The lie ended in a great 
crime. This is a lesson for us. It is not wise to downplay the little lies in 
our life. From the fear of losing something, combined with a lie, terrible 
things can be born! The three Mages had a completely different attitude. 
They are people seeking the truth.  
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WAWEL VILLA
Polish-Canadian • Seniors Residence

880 Clarkson Rd. S.
For Information please call

905-823-3650   www.wawel.org

3615 Dixie Rd. #11  905-238-6683
141 Roncesvalles Ave. 416-537-0000
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Ridley Funeral Home
Zaklad pogrzebowy

416-259-3705
3080 Lake Shore Blvd W., At 14th St

www.RidleyFuneralHome.com
Funeral – Cremation - Preplanning

Zapewniamy szeroki wybór trumien w bardzo przystepnych cenachc
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WE'RE THE FIRST & STILL THE BEST
ENJOY OUR EVERYDAY SPECIALS

 396 BROWNS LINE
416-251-7080  416-259-0440
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Boilers • Central Air
Furnaces • Humidifiers
Electronic Air Cleaners

Window Air Conditioners
Duct Work

Wesley Grzesicki
B 416-253-5370  C 416-258-1651

Heating & Air CHeating & Air CHeating & Air Conditioning
                          Lic. No. H-1302

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
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G.H. HOGLE
FUNERAL HOME LIMITED
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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
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Exceeding expectations Since 1921

3080 Lake Shore Blvd. West     416-259-3705
www.RidleyFuneralHome.com

RIDLEY FUNERAL HOME

SINCE 1921

.

OFFICE HOURS
Tuesday: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Wednesday: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
Thursday: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

PASTOR:  FR. JOZEF MORAWSKI, C.S.M.A.

3090 Lake Shore Blvd. W.  416-251-2203
piotrlaski@yahoo.com

Repairs to
All Makes
& Models

C.  416.803.2369  O.  905.822.6900
ewelina@royallepage.ca
www.ewelinaweglarz.ca

Royal LePage Real Estate Services Ltd. Brokerage

1654 Lakeshore Road West, Mississauga

www.catholic-cemeteries.com
Assumption Cemetery  905-670-8801

Catholic Cremation Services  905-670-8801
Funeral � Cremation � Burial

Income Tax
Rozliczenia podatkowe
416-251-5749

/Caly rok    

Accounting      Ksiegowosc

              2733 Lake Shore Blvd. W., Biuro 217, Toronto
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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

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

JO & JOHN
MEAT PRODUCE AND DELICATESSEN

NRC Realty, Brokerage. Independently Owned & Operated

REGION NIAGARA

Kupno i Sprzedaz Nieruchomosci

ROMA ARCISZEWSKA
Sales Representative

C:  905-380-8535
O:  905-688-4561

romal@royallepage.ca

. ,

MALICKI SANCHEZ
BARRISTERS, SOLICITORS, NOTARIESBARRISTERS, SOLICITORS, NOTARIES EST 1959EST 1959

ADWOKACI I NOTARIUSZEADWOKACI I NOTARIUSZE

malickisanchezlaw.com

650 Lakeshore Rd E
(at Cawthra)
Mississauga
ON L5G 1J6

905-274-1650

POLIMEX
Paczki i Podroze do Polski

i na caly Swiat
,
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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!

Call today & book your free hearing test.
1.888.850.9979 or visit connecthearing.ca to book your free hearing test.

Why Choose Connect Hearing?
• Canada's #1 physician referred hearing healthcare provider
• 3 Etobicoke locations in Alderwood, Royal York & The East Mall
• We offer discreet, nearly invisible hearing aid technology
• Ask us about our affordable monthly payment plans

Does Everyone Mumble?
If so it's time to get your

hearing tested.
YOUR HEARING PROFESSIONALS




