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Lighting of the Advent Candle

Mass Intentions:
Monday – December 1
8:00 A.M. (P) †† Cecylia (30 r.ś.), Adam (4 r.ś.) Mokrzycki;

rodzina
Tuesday – December 2
8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual Help

- For the benefactors supporting our elevator project
† Frank Kutyła; D.J. Pasek
† Marcelli Konikowski; Z. Galin
† Jan Ortyl; Z. Galin
† Nellie Anderson; St. Joseph’s Church
† Antoni Cierach; St. Joseph’s Church
† Katarzyna Krupicz; St. Joseph’s Church
† Lorne Hankinson; St. Joseph’s Church
†† Józef Malusi, Jan Medrys; J. Malusi
†† For the deceased members of the Congregation of the
Resurrection, their parents and benefactors
6:00 P.M. (P) O powołania kapłańskie i zakonne; CWL
Wednesday – December 3
8:00 A.M. (P)

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- O błog. Boże dla wszystkich wspierających budowę windy
† Zygmunt Bukoski; żona z rodziną
† Antoni Sowa; żona z rodziną
† Zenon Dąbrowski; rodzice
† Barbara Doucette; mama z rodziną
† Bolesław Jacków; siostra
† Maria Klimek; A. Clark
† Władysław Bar (12 r.ś.); A. Bar
† Urszula Głowala; G. Domański
†† Zmarli z rodziny Niewiadomski; Mirek z rodziną
†† Benedykta, Jan Łytkowski; córka z rodziną
Thursday – December 4
8:00 A.M. (E) † Barbara Doucette; family

♦♦♦

CWL MEETING on Tuesday, December 2nd
beginning with the Mass at 6:00 P.M. After Mass all
members will have their photo taken for our parish
photo directory.
♦♦♦

December 5th - First Friday of the Month
Adoration of the Blessed Sacrament after 8:00 a.m.
Mass until 7:00 p.m. Confessions from 6:15 – 6:45
p.m. Today Fr. Adam will be visiting shut-ins in their
private homes.
♦♦♦

Registration for First Holy Communion
for the year 2015 in the Parish Office during
regular hours. Please indicate if your child
will be taking English or Polish classes.
♦♦♦

Christmas flowers
Parishioners, who wish, can make a donation for
sanctuary Christmas flowers in memory of deceased
loved ones. Mass for them will be celebrated on
Christmas Day, Dec. 25th, at 10:00 am in English and
at 11:30 am in Polish.
Christmas cards, Christmas wafers and St. Joseph
Sunday Missals for 2015 are available in the Sacristy
or in the Parish Office.
♦♦♦

First Friday – December 5
8:00 A.M. (E) – For Parishioners – Za parafian
7:00 P.M. (P) †† Stanisław, Jan, Michał, Zofia Nowak,

Józef Chudy;

Sunday Liturgy
2nd

Before the Mass begins each Sunday During
Advent, there is a prayer and the ceremony of lighting
the Advent Candle. If you and members of your family
would like to offer your services for this liturgical
celebration, please call the office or see Fr. Adam
about the time and date that you would prefer.

Sunday of Advent –
2 Niedziela Adwentu

Saturday – December 6 – St. Nicholas – św. Mikołaja
5:00 P.M. (E) † Gerry Eyzenga; P. Eyzenga
Sunday - December 7
8:30 A.M. (P) †† Zmarli z rodziny Rudy; Edward
10:00 A.M. (E) † Larry Pokój (33 ann.); Terenia with family
11:30 A.M. (P) †† Stanisław Jasek, Stanisław Feliks; dzieci

Church Donation Envelopes 2015
Donation envelopes for 2015 will be available in
December for those who have actively used Church
donation envelopes this year. A boxed set for 2015 will
be automatically re-issued to you again, with the same
envelope number. If you have not used Church
donation envelopes this year, but would like to begin
next year please contact the parish office by email
stjosephschurch@rogers.com or phone 519-304-7774.
♦♦♦

Knights of Columbus - Charity Breakfast
12 Catherine’s Ave, Brantford on Sunday, December
7th from 9:30 am to 12:30 pm. Cost: $7 per adult and
$3 for children 10 and under. All you can eat!
Sponsoring Birthright this month.
♦♦♦
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CHRZEST - BAPTISM
On November 23rd, 2014
we welcomed into the family of God:
LOGAN PETER SLY- JENSEN
son of David and Monica Sly-Jensen

W ostatnią niedzielę, w
Uroczystość Chrystusa Króla, która jest
patronalnym świętem Liturgicznej Służby
Ołtarza - miała miejsce ceremonia wprowadzenia
kandydatów do grona ministrantów. Do służby przy
ołtarzu została przyjęta:

Congratulations to the Parents, Godparents,
Grandparents and Families.
St. Joseph’s Church Photo Directory
Thank you to everyone who signed-up for the church
photo directory. The photo session begins this week
December 2nd - 6th. There are limited times left to book
on December 22nd; however, we have received another
day Friday, December 19th for the parishioners, who
could not come this week. Please sign up at the back of
the Church today or call the parish office.
♦♦♦

Advent Hymn Festival for Peace
It is with great enthusiasm that His Excellency Bishop
Douglas Crosby, OMI invites the faithful of the
Diocese of Hamilton to the Cathedral Basilica of
Christ the King to raise their voices in joyful song.
Choirs from across our diocese are being asked to
gather together for this festival. The event takes place
on Sunday December 7, 2014 at 7 p.m. A freewill
collection will be taken for the Good Shepherd’s
Annual Christmas Dinner. Come and sing for joy!
♦♦♦

Notice of Nominations Meeting of the Polish Mutual
Benefit and Friendly Society (Polish Hall)
154 Pearl St., Brantford on Sunday, December 14th,
2014 at 1:00 pm. All members are requested to attend
this important nomination meeting. Refreshments will
be served.

AMELIA BARTLETT
Składamy serdeczne gratulacje nowej ministrantce i jej
rodzicom. Cieszymy się, że w naszej Parafii
powiększyło się grono Liturgicznej Służby Ołtarza
chętnej służyć Jezusowi Chrystusowi.
Świeca Adwentowa
Rozpoczęliśmy dzisiaj okres Adwentu.
Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów
Adwentu jest zapalanie świec adwentowych. Rodziny,
które pragnęłyby wziąć udział w ceremonii zapalania
świec, proszone są o wybranie daty, godziny i
powiadomienie kancelarii parafialnej lub ks. Adama.
♦♦♦

Zebranie Katolickiej Ligi Kobiet –
we wtorek 2 grudnia zostanie rozpoczęte Mszą św. o
godz. 6:00 wieczorem. Bezpośrednio po Mszy św.
zapraszamy wszystkie członkinie na zdjęcie grupowe
do naszego albumu parafialnego.
♦♦♦

Pierwszy Piątek Miesiąca - 5 grudnia
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Spowiedź św. od godz. 6:15 o 6:45 wieczorem. Msza
św. o godz. 7:00. Po Mszy św. wymiana Tajemnic
Różańcowych. W tym dniu ks. Proboszcz odwiedzi
chorych w domach prywatnych.
♦♦♦

Zapisy dzieci do I-szej Spowiedzi i Komunii Świętej
w roku 2015 w kancelarii parafialnej w godzinach
urzędowania.

Sunday, November 23rd, 2014
5:00pm
8:30am
10:00am
11:30am
Total

Offertory
$ 812.00
$ 652.00
$ 563.00
$ 764.00
$ 2,791.00

Elevator
$
$
10.00
$
40.00
$
45.00
$
95.00

Elevator in memory of Andrzej Marcińczak

♦♦♦

$

20.00

Thank you for your generous and faithful support!
Niech Pan Bóg w swej łaskawości wynagrodzi waszą
ofiarność.

Zachęcamy wiernych do składania
ofiar na kwiaty z okazji świąt
Bożego Narodzenia dla uczczenia
pamięci naszych drogich zmarłych. Msza św. w ich
intencji będzie odprawiona w Dzień Bożego
Narodzenia 25 grudnia o godz. 10:00 w języku
angielskim i o godz. 11:30 w języku polskim. Ofiary
można składać do piątku, 19 grudnia.
♦♦♦
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Rodzinny Album Fotograficzny Parafii św. Józefa
W tym tygodniu od 2 do 6 grudnia rozpoczniemy
sesję zdjęciową do albumu parafialnego. Pragniemy
poinformować, iż firma fotograficzna, przychylając się
do naszej prośby, przyznała nam dodatkowy dzień
zdjęciowy – piątek, 19 grudnia. Rodziny, które w tym
dniu mogą jedynie przyjść w godzinach wieczornych,
proszone są o jak najwcześniejszy kontakt z kancelarią
parafialną.
Serdeczne wyrazy współczucia składamy
Rodzinie i Przyjaciołom po śmierci
ŚP. ANDRZEJA MARCIŃCZAK
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a Światłość
Wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków.
Kartki świąteczne oraz opłatki są do zakupienia w
zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
♦♦♦

Kopertki na rok 2015
Przygotowujemy kopertki na rok 2015. Od przyszłej
niedzieli – 7 grudnia będą one do odebrania w sali
parafialnej. Jeżeli ktoś z parafian nie używał do tej
pory kopertek na niedzielną ofiarę, a pragnąłby je
otrzymać, prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią
parafialną. Prosimy również wszystkich Parafian,
którzy w ostatnim czasie zmienili miejsce
zamieszkania lub numer telefonu o uaktualnienie
swoich informacji. O zmianie zamieszkania można
także poinformować biuro parafialne telefonicznie,
poprzez e-mail: stjosephschurch@rogers.com lub
wpisując adres na swojej kopertce. Od Nowego Roku
prosimy, aby używać tylko nowe kopertki.
ŻYWY RÓŻANIEC
Papieskie Intencje Apostolstwa
Modlitwy na miesiąc grudzień
Intencja ogólna:
Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję
wszystkim ludziom dobrej woli.
Intencja misyjna:
Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary,
byli autentycznymi ewangelizatorami.

Papież pobłogosławił nowy program
przygotowań duchowych do ŚDM 2016
12 listopada papież Franciszek pobłogosławił
kolejny etap duchowego przygotowania
do
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016.
Program „Serce 2.0” rozpoczyna się w pierwszą
niedzielę Adwentu. „Módlcie się za mnie” powiedział
Ojciec
Święty
reprezentantom
Krajowego
Duszpasterstwa Młodzieży podczas błogosławieństwa
programu „Serce 2.0”. Przygotowania do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie trwają już od roku.
Krajowe
Duszpasterstwo
Młodzieży
kładzie
szczególny nacisk na przygotowanie duchowe,
proponując stworzone na tę uroczystość programy
duszpasterskie. Obecnie realizowany jest program
„Cz@t ze Słowem”, którego celem jest zachęcenie
młodych do pogłębiania swojej wiary poprzez czytanie
Pisma Świętego. Kolejny rok pod hasłem „Serce 2.0”
rozpoczyna się 30 listopada i zachęca do refleksji nad
dwoma sakramentami – Pokuty i Eucharystii, stąd też
w nazwie termin „2.0”. Program nawiązuje do hasła
ŚDM 2016: „Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą”.
Modlitwa Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
„Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją
miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas
w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś
losy świata i każdego człowieka.
Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze
wszystkich narodów, ludów i jęzków. Prowadź ich
bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i
daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego
miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję
zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i
radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w
nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie
serca i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.”

Ogłoszenia Polonijne
Sklep „Uniqpol” przyjmie mężczyznę do pracy na
stały etat plus benefity. Po więcej informacji można
dzwonić pod numer 519-756-1044.
Kwartalne
Zebranie
Polskiego
Towarzystwa
Wzajemnej Pomocy przy 154 Pearl St. Brantford, w
niedzielę 14 grudnia o godzinie 1:00 po południu.
Wszyscy członkowie proszeni są o przybycie.
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Year of Consecrated Life
The First Sunday of Advent has been chosen by Pope
Francis to initiate a Year of Consecrated Life.
“... From the very beginning of the Church men and
women have set about following Christ with greater
freedom and imitating Him more closely through the
practice of the evangelical counsels, each in his own
way leading a life dedicated to God. Many of them,
under the inspiration of the Holy Spirit, lived as
hermits or founded religious families, which the
Church gladly welcomed and approved by her
authority. So it is that in accordance with the Divine
Plan a wonderful variety of religious communities has
grown up which has made it easier for the Church not
only to be equipped for every good work and ready for
the work of the ministry-the building up of the Body of
Christ - but also to appear adorned with the various
gifts of her children like a spouse adorned for her
husband and for the manifold Wisdom of God to be
revealed through her.
Despite such a great variety of gifts, all those called by
God to the practice of the evangelical counsels and
who, faithfully responding to the call, undertake to
observe the same, bind themselves to the Lord in a
special way, following Christ, who chaste and poor (cf.
Matt. 8:20; Luke 9:58) redeemed and sanctified men
through obedience even to the death of the Cross (cf.
Phil. 2:8). Driven by love with which the Holy Spirit
floods their hearts (cf. Rom. 5:5) they live more and
more for Christ and for His body which is the Church
(cf. Col. 1:24). The more fervently, then, they are
joined to Christ by this total life-long gift of
themselves, the richer the life of the Church becomes
and the more lively and successful its apostolate.”
(From Perfectae caritatis, Vatican Council II)
God, Father and Source of all that is good, in every
age and place, You have called forth women and men
to consecrate their lives to You. Cognizant of the
privilege of this call and its accompanying graces, we
praise and thank You for the consecrated lives of
priests, sisters and brothers throughout the world.
Your call to holiness extends to every man, woman and
child. May the goodness and holiness of those for
whom we pray serve as beacons lighting the path for
all who seek a closer walk with You. We ask this of
You, through Jesus, Your Son, in the power of the Holy
Spirit, One God dwelling in everlasting glory. Amen.
♦♦♦

Rok Życia Konsekrowanego
W lutym br. Ojciec Święty Franciszek uroczyście
proklamował, iż w pierwszą Niedzielę Adwentu, na
początku nowego roku liturgicznego, Kościół Katolicki
zainauguruje Rok Życia Konsekrowanego. Trwał on
będzie od 30 listopada 2014 roku do 2 lutego 2016
roku pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja –
życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Osoby
konsekrowane (kapłani, zakonnicy i zakonnice)
otrzymują w tym czasie specjalną okazję nie tylko do
refleksji nad własną konsekracją, ale także do wzrostu
w tym darze poprzez wsparcie braci i sióstr na całym
świecie.
„Życie zakonne opiera się na łączności z Jezusem,
który wyraża sobą niezmierzoną miłość Boga ku nam.
Tak więc zakonnik wybiera życie zgodne ze ślubami z
powodu Jezusa; wybiera kszałtowanie swego życia
według misterium paschalnego, ponieważ również
Jezus tak uczynił. Tożsamość zakonnika powiązana
jest z jego wiarą, nadzieją i miłością do Jezusa,
wyrażającymi się poprzez czystość, ubóstwo i
posłuszeństwo. Życie według ślubów może być aktem
wiary, przez który zakonnik głosi, że Jezus zajmuje
centralne miejsce w jego życiu, miejsce ważniejsze niż
każda inna osoba lub rzecz. Może być również aktem
nadziej wówczas, gdy zakonnik odrzuca inne
zabezpieczenia i oczekuje, że to Bóg sam będzie jego
ufnością i ostatecznym źródłem spełnienia. Może być
wreszcie aktem miłości, przez który zakonnik wyraża
swoje pragnienie poświęcenia Zmartwychwstałemu
Panu wszystkiego co ma, co czyni i czym jest.”
(Formacja Zmartwychwstańcza, Międzynarodowa Komisja
Formacji, 1993)

Modlitwa do Trójcy Świętej za osoby konsekrowane
Przenajświętsza Trójco, błogosławiona i
błogosławiąca, napełnij błogosławieństwem swoich
synów i córki, których powołałaś, aby wyznawali
wielkość Twojej miłości, Twojej miłosiernej dobroci i
Twojego piękna. Ojcze Święty, uświęć swoich synów i
córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały
Twojego imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby
mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego,
jedynym źródłem miłości i wolności.
Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego,
które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją
powszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku
Tobie....Daj odwagę podejmowania wyzwań naszych
czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i
człowieczeństwa
Zbawiciela
naszego
Jezusa
Chrystusa. (Św. Jan Paweł II)

