March 8, 2015 – 3rd Sunday of Lent

Sunday Liturgy

Mass Intentions:
Rekolekcje – Lenten Retreat in Polish
Monday – March 9
8:00 A.M. (E) † Adele O’Sullivan; Walter
10:00 A.M. (P) †† Józef, Zofia, Wojciech Chromiak i zmarli

z rodziny Chromiak i Popielec; rodzina
7:00 P.M. (P) † Stanisław Rusin; rodzina

- In thanksgiving for graces received; Walter
- God’s blessing, strength, wiliness and health for Chris Hill
- For the suffering alcoholics
† Marcelli Konikowski; S.T. Piasecki
† Christine Wdowczyk; K.M. Kukla
† Stanley Wdowczyk; A. Mech
10:00 A.M. (P) †† Helena, Jan Zdzierak; córka z mężem
7:00 P.M. (P) †† Jan, Aniela Borowicz, Maciej Zięba i
zmarli z rodziny Zięba; S. Zięba z rodziną
Wednesday – March 11
8:00 A.M. (E) † Janina, Tadeusz Godzisz; family
10:00 A.M.(P) Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy

- O błog. Boże i zdrowie dla Jana i Teresy Bugaj
† Zenon Dąbrowski; rodzice
† Piotr Magdziak; E.M. Skrodzki
† Franciszek Kutyła; A. Surmański
† Marek Węgrzyn; M. Rusin
† Urszula Głowala; Z.K. Kwarciany
† Andrzej Marcińczak; B.W. Masłowski
† Alfreda Adamczyk; T.D. Dąbrowski
7:00 P.M. (P) † Mieczysław Szewczyk; żona z rodziną
Thursday – March 12
8:00 A.M. (E) – For Parishioners – Za Parafian

After the Mass, Stations of the Cross
10:00 A.M. (P) †† Janina, Zdzisław Kusz; córka
7:00 P.M. (P) †† Stefan, Anna, Lucjan Heinrich;

M.S. Labecki
Friday – March 13
8:00 A.M. (E) † Bronisława Moskal; children with families
10:00 A.M. (P) † Longin Masłowski (18 r.ś.); Tilley
6:00 P.M. (P) Nauka rekolekcyjna dla dzieci
6:30 P.M. (P) Droga Krzyżowa - Dzieci
7:00 P.M. (P) † Lucjan Heinrich; rodzina
Saturday – March 14
10:00 A.M. (P) – Msza św. z Sak. Namaszczenia Chorych

Mass with the Anointing of the Sick
Karen Lubek & Ryan Elliott

Saturday – March 15
5:00 P.M. (E) †† Tadeusz, Józefa Tylak; John with family
Sunday – March 16
8:30 A.M. (P) – W intencji Sodalicji Niewiast

Różańcowych i Żywego Różańca

Tuesday – March 10
8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual Help

2:00 P.M. Wedding – Ślub
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10:00 A.M. (E) † Fr. Andrzej Deptuła; M.S. Labecki
11:30 A.M. (P) †† Wanda, Józef, Władysław Cisło;

rodzina Cisło
Gorzkie Żale bezpośrednio po Mszy św.

No Preparation for First Holy Communion this
week due to the Lenten Retreat in Polish.
♦♦♦

♦ Stations of the Cross in English every Thursday
after 8:00 am Mass.
♦ Stations of the Cross in Polish every Friday at
6:30 pm.
♦♦♦

Mass at John Noble Home
Thursday, March 12th, at 2:30 P.M. – for residents,
their families and friends. Fr. Adam will be the
Celebrant. Everyone is welcome!
♦♦♦

Parishioners, who wish, can make a donation for
sanctuary Easter flowers in memory of deceased
loved ones. Mass for them will be celebrated on Easter
Sunday, April 5th, at 10:00 am in English and 11:30 am
in Polish.
St. Joseph’s C.W.L. Spring Bake & Deli Sale
Saturday, March 28th, 2015
10:00 A.M. - 1:00 P.M.

The CWL members invite you to their Annual Spring
Bake and Deli Sale in the Parish Hall. We have always
had a tremendous response from our parishioners to
this social event and we are counting on your support
once again. Available for sale will be home baking,
pierogies and cabbage rolls. See you there!
Attention Lectors, Commentators and Eucharistic
Ministers.
Parish Office is starting to prepare a new schedule
from Holy Week until the end of June. Please submit
your vacation dates as soon as possible.
♦♦♦
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Mass with the Anointing of the Sick
On Saturday, March 14th, at 10:00 A.M., we will
celebrate the Sacrament of the Anointing of the Sick.
Those who suffer from chronic illness, those preparing
for surgery and the elderly, who find the daily tasks of
life particularly burdensome, are invited to come
forward to receive the gift of prayer through the laying
on of hands and anointing. Our Presider and Homilist
will be Fr. Zbigniew Skóra, CR from Poland. Prayers
in English will also be included. Those parishioners
who are confined to home or residents in one of the
health care facilities will be visited before Easter and
offered the sacrament at that time.
♦♦♦

Easter cards can be purchased in the Sacristy or in the
office during regular hours.
♦♦♦

Easter Turkey Bingo - St. Mary’s Parish Hall.
Thursday, March 26th, 2015. Doors open at 6:30pm.
Corner of East Ave and Murray Street.
Must be 18 years of age or older.
Win a turkey or ham – raffle for wonderful prizes –
buy baked goods. Save the date – bring your friends!
♦♦♦

Brant Region of the Catholic Women’s League
Special Presentation
Did you know that shampoos and beauty products are
polluting the Great Lakes with tiny plastic beads that
pass through treatment filters? Learn how they enter
the food chain. Hear Dr. Patricia Corcoran, Thursday,
March 26 at 7:00 pm, S.C.Johnson Building. Open to
the public. Donations accepted at the door. Proceeds to
the Brant Tree Coalition. Contact JoAnne Hodd for
more info - 754-4392 or hoddj@yahoo.com.
‘’To everything there is a season and a time to every
purpose under heaven…” A Time to Die…

Let us remember in our prayers
IRENE PIASECKI
who passed on February 28, 2015.
MAY SHE REST IN PEACE!

Kitchen help need
Polish Social Club at 154 Pearl Street
Wanted – kitchen help for catering facility. Please call
(519) 753 - 0414 or call in person during club hours.
♦♦♦

Magnificat Ministries present “Behold His Glory”
Magnificat Ministries is a Catholic lay apostolate
which has been actively engaged in the New
Evangelization since 1993. The apostolate was
founded by Linda and Marcel Dion and built upon the
spiritual foundation of a primary vocation to marriage
and the call they have discerned to live the hidden life
of Nazareth; characterized by personal contemplative
prayer, silence, solitude and manual labor. Building
upon the grace of the New Evangelization and drawing
from the pastoral wisdom of Saint John Paul II and the
grace of the Great Jubilee, Magnificat Ministries now
also offers formation in the Ancient Discipleship;
namely, teaching on prayer (both personal and
liturgical) and the interior life as taught by the mystical
Doctors of the Church, the Catechism of the Catholic
Church, documents of Vatican II and Sacred Scripture.
Behold His Glory evening offers an opportunity to
gather the faithful in the Lord’s Real presence and –
like Mary of Bethany – to sit at the Lord’s feet, gazing
upon and adoring His humble beauty in praise,
adoration, supplication and repentance. Behold His
Glory – adoration of our Eucharistic Lord, through
music and song at St. Joseph’s Church – Saturday,
March 21st beginning at 7:14 pm. All are invited and
welcome.
Congratulations Daniela Dabrowski
For the second year in the row Daniela was chosen as
the National Overall President of the Canadian
Catholic Students Association. We are very proud of
you and wish you all the best in your executive role!
Sunday, March 1, 2015
5:00pm
8:30am
10:00am
11:30am
Total

Offertory
$ 970.00
$ 572.00
$ 811.35
$ 892.00
$ 3,255.35

Elevator
$ 25.00
$ $ $ 10.00
$ 35.00

Total donations for the Elevator Project in February:
February 1st
February 8th
February 15th
February 28th
Total
Elevator in memory of Norma Jamula

$ 125.00
$ 1,370.00
$ 1,140.00
$
65.00
$ 2,700.00
$ 50.00

Thank you for your generous and faithful support!
Niech Pan Bóg wynagrodzi waszą ofiarność.
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Serdecznie witamy w naszej rodzinie parafialnej
księdza Zbigniewa Skórę, C.R. z Krakowa, który
poprowadzi tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2015
Sobota - 7 marca
6:00 wiecz.
– Nauka rekolekcyjna dla młodzieży
Niedziela – 8 marca
8:30 rano
- Msza św. z nauką rekolekcyjną
11:30 rano
- Msza św. z nauką rekolekcyjną
Gorzkie Żale bezpośrednio po Mszy św.
3:00 po poł. - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży
Poniedziałek 9 marca
10:00 rano - Msza św. z nauką rekolekcyjną
5:00 wiecz. - Nauka rekolekcyjna dla dzieci w
St. Mary’s Learning Centre
7:00 wiecz. - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Wtorek – Czwartek 10 – 12 marca
10:00 rano - Msza św. z nauką rekolekcyjną
7:00 wiecz. - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Piątek – 13 marca
10:00 rano
- Msza św. z nauką rekolekcyjną
6:00 wiecz.
- Nauka rekolekcyjna dla dzieci
6:30 wiecz.
- Droga Krzyżowa - Dzieci
7:00 wiecz.
- Msza św. z nauką rekolekcyjną
Sobota – 14 marca
10:00 rano - Msza św. z udzieleniem Sakramentu
Namaszczenia Chorych

Prosimy parafian o udostępnienie środków lokomocji
naszym członkom rodzin oraz tym wszystkim, którzy
są dotknięci chorobą, bólem, samotnością lub oczekują
na operacje, aby mogli spotkać się z Jezusem,
Lekarzem dusz ludzkich. Chorzy, którzy przebywają w
Domach Pogodnej Starości przyjmą Sakrament
Namaszczenia Chorych i Komunię św. w okresie
przedświątecznym.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: codziennie od poniedziałku
(9 marca) do piątku (13 marca) od 9:00 do 9:45 oraz
od 6:00 do 6:45 wieczorem. Kopertki z napisem
„OFIARA REKOLEKCYJNA” są wyłożone przy
wejściu do kościoła. Ofiary zostaną przeznaczone na
edukację kleryków Wyższego Seminarium Księży
Zmartwychwstańców w Krakowie. Niestety nie mogą
one być wliczone do rozliczenia podatkowego. Nowe
przepisy państwowe nie pozwalają na taką procedurę,
gdy fundusze materialne są przekazywane poza granice
Kanady. Taca będzie zbierana w czwartek i piątek.
Niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą hojność i
szczodrobliwość!

GORZKIE ŻALE – w okresie Wielkiego Postu
bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11.30.
♦♦♦

Z racji rekolekcji nie będzie przygotowania
do I-szej Komunii św. w tym tygodniu.
Zapraszamy dzieci na nauki rekolekcyjne.
♦♦♦

Droga Krzyżowa w Języku Polskim
w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 6:30 wiecz.
13 marzec – Dzieci z polskich szkół
20 marzec – CWL i Sodalicja Niewiast Różańcowych
27 marzec – Młodzież
W czasie Drogi Krzyżowej okazja do Spowiedzi św.
♦♦♦

Uwaga!
Prosimy wszystkich Lektorów, komentatorów i
szafarzy Eucharystii, którzy będą nieobecni w okresie
wielkanocnym o jak najwcześniejsze poinformowanie
biura parafialnego.
♦♦♦

Kartki świąteczne są do nabycia w zakrystii
lub w biurze parafialnym w godzinach urzędowania.
♦♦♦

Zachęcamy wiernych do składania ofiar
na kwiaty z okazji świąt Wielkanocnych dla
uczczenia pamięci naszych drogich zmarłych. Msza
św. w ich intencji będzie odprawiona w Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego 5 kwietnia o godz. 10
rano w języku angielskim i o godz. 11:30 rano w
języku polskim.
St. Joseph’s C.W.L. Spring Bake & Deli Sale
Sobota, 28 marzec 2015
10:00 rano - 1:00 po poł.

Katolicka Liga Kobiet zaprasza wszystkich parafian,
sąsiadów i znajomych na doroczną Wiosenną Herbatkę
Wyprzedaż ciast, słodyczy, pierogów i gołąbków.
BARDZO LICZYMY NA WSPARCIE PARAFIAN!
DO ZOBACZENIA!
Gratulacje dla Danieli Dąbrowskiej
Spośród sześciu studentów reprezentujących różne
uczelnie całego kraju, Daniela poraz drugi została
wybrana na prezesa Kanadyjskiego Stowarzyszenia
Studentów Katolickich. Serdecznie gratulujemy i
życzymy jej dalszych sukcesów.
♦♦♦

Polska Hala przy 154 Pearl St.- potrzebna osoba do
pracy w kuchni (catering). Proszę dzwonić na numer
:519 753 - 0414 (po angielsku) lub 519-759-5794 (po
polsku).
♦♦♦
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Warte przeczytania....
„Skandaliczny program narzucany szkołom”
„W poniedziałek (23 lutego 2015) opublikowano nowy
program edukacji seksualnej, który od września ma być
nauczany w szkołach podstawowych w Ontario. Rząd robił
wszystko, by przekonać rodziców, że program będzie
przedstawiał omawiane treści w sposób neutralny. Gdy się
jednak bliżej przyjrzymy temu, co ma być przekazywane
uczniom klas 1-8, widać coś zupełnie innego. (...) Od
początku dzieci mają być uczone, że "mają prawo cieszyć
się swoją seksualnością", jeśli tylko nie krzywdzą przy tym
innych, unikają chorób przenoszonych drogą płciową i
zajścia w ciążę. Następnie dowiadujemy się, co będzie
nauczane w poszczególnych klasach.
• Klasa 1 (uczniowie w wieku 6 lat): właściwe nazywanie
intymnych części ciała (penis, jądra, pochwa, srom);
• Klasa 3 (uczniowie w wieku 8 lat): nazywanie cech
zdrowych związków (akceptacja różnic, otwartość na
różnice), uczenie szacunku dla "niewidocznych różnic",
takich jak tożsamość seksualna czy orientacja seksualna,
podkreślanie, że każda osoba jest wyjątkowa. W programie
czytamy, że po stwierdzeniu, iż każdy pochodzi z innej
rodziny, uczniowie powinni podać przykłady rodzin: gdzie
jest dwoje rodziców, jeden rodzic, dwie matki lub dwóch
ojców;
• Klasa 4 (uczniowie w wieku 9 lat): nauczyciele mają
zwracać uwagę na sytuację, gdy ktoś ich prosi o zdjęcia
erotyczne. Teoretycznie powinni wyczulić uczniów, by
takich zdjęć nie robili i nie wysyłali, tymczasem według
programu, uczniowie "powinni zadbać o to, by ktoś dorosły
wiedział, do jakich celów używają komputera lub telefonu
komórkowego". Do tego dzieci uczą się, że zastraszanie
(bullying) to także wygłaszanie komentarzy zawierających
treści homofobiczne (a homofobia, według programu, to
lekceważące i wrogie nastawienie, jawne lub nie, ciągłe lub
sporadyczne, w stosunku do lesbijek, gejów, biseksualistów
i transseksualistów);
• Klasa 5 (uczniowie w wieku 10 lat): szczegółowe
nazywanie części układu rozrodczego, nauka o reprodukcji,
wprowadzenie pojęć menstruacji i ejakulacji, nauka, kiedy i
jak dochodzi do zapłodnienia (...). Do tego dzieci uczą się,
jak postępować w sytuacjach, gdy są niewłaściwie
traktowane ze względu na tożsamość płciową, orientację
seksualną czy sposób wyrażania swojej płciowości. Mówi
się im, że tożsamość płciowa i orientacja seksualna to coś, z
czym się urodziły(...).
• Klasa 6 (uczniowie w wieku 11 lat): nauka o tym, jakie
skutki ma podtrzymywanie stereotypów dotyczących ról
płci i homofobia. Osądzanie i kierowanie się stereotypami
często jest złe, osądy są nieprawdziwe i mogą ranić innych,
prowadzić do wykluczania niektórych ludzi, niszczyć ich
poczucie własnej wartości. Dotyczy to również orientacji
seksualnych. (...) Nie można też zakładać, że każdy ma
matkę i ojca, że każda para to mężczyzna i kobieta i należy

używać słowa "partner" zamiast "mąż" i "żona". Gdy
nauczyciel zostanie zapytany, co jest normalne, powinien
powiedzieć, że dotykanie swojego ciała i masturbacja to nic
złego, że wielu ludzi uważa to za przyjemne. To jeden ze
sposobów poznawania swojego ciała. W klasie 6 dzieci są
wprowadzane w temat wyrażania zgody na czynności
seksualne, uczeń dowiaduje się, że jeśli chce wyrazić zgodę,
powinien jasno powiedzieć "tak";
• Klasa 7 (uczniowie w wieku 12 lat): powrót do tematu
wiadomości o treściach seksualnych ("sexting"). (...)
Uczniom mówi się, że jeśli myślą o współżyciu, powinni
mieć zawsze przy sobie prezerwatywę, na wszelki wypadek.
"Ważne, by podczas współżycia używać prezerwatywy",
powinien po lekcji powiedzieć uczeń. Zamiast uczyć
abstynencji, dzieciom mówi się, że jedną z najlepszych
rzeczy, jakie można zrobić w kwestii walki z wirusem HIV,
jest walka ze stereotypami dotyczącymi zakażenia. Dalej
czytamy, że zdrowie seksualne to m.in. rozumienie swojego
ciała i świadomość tego, co sprawia przyjemność;
• Klasa 8 (uczniowie w wieku 13 lat): rozumienie pojęć
tożsamości płciowej (jako cechy subiektywnej, niezależnej
od orientacji seksualnej) i orientacji seksualnej oraz
umiejętność podania czynników, które sprawiają, że
wszyscy mogą się rozwijać i czuć akceptowani. Uczeń po
takiej lekcji powinien stwierdzić, że aby wszyscy się czuli
akceptowani, media, literatura czy materiały używane w
szkole powinny przedstawiać w sposób pozytywny
wszystkie orientacje i osoby o różnej tożsamości płciowej.
Do tego uczniowie powinni umieć przeanalizować, co
zyskują, będąc w związku, i jako jeden z powodów podać
"przyjemność". Uczą się, że zachowania intymne to
trzymanie za rękę, przytulanie, całowanie, dotykanie ciała i
genitaliów drugiej osoby i stosunek seksualny, a z
partnerem należy rozmawiać o zdrowiu seksualnym i
zabezpieczeniach.
W programie znalazło się stwierdzenie, że można
zdecydować się na abstynencję seksualną, a nawet że lepiej
jest poczekać, ponieważ do współżycia trzeba być
przygotowanym emocjonalnie. Zaraz jednak czytamy, że
abstynencja może mieć różne znaczenia dla różnych osób.
Program mówi też o roli rodziców, stwierdza, że są
najwłaściwszymi osobami, by uczyć dzieci wartości,
właściwego zachowania, religii, kultury i tradycji. W tej
litanii próżno jednak szukać edukacji seksualnej.
W całym programie ani razu w kontekście współżycia nie
ma odniesienia do małżeństwa i miłości.
Nigdzie nie mówi się pozytywnie o poczęciu. Jeśli już, to
raczej, że należy go unikać.” („Goniec”, 27 lutego 2015,
Katarzyna Nowosielska-Augustyniak)

Ogłoszenia polonijne
Koło Polek ZPwK Gr 10, ul. Albion 126 zaprasza
wszystkie panie na zebranie w środę 11 marca
wyjątkowo o godz. 6:00 wieczorem. Nowe
członkinie mile widziane.

March 8, 2015 – 3rd Sunday of Lent
Lenten Reflections......
“A Canadian Catholic Voters Catechism”
Does it matter whether I vote?
Yes. We have a moral obligation to vote. The Catechism of
the Catholic Church says that it is “…morally obligatory to
pay taxes, to exercise the right to vote, and to defend one’s
country.”(1)
Why is voting obligatory?
“It is the duty of citizens to contribute along with the civil
authorities to the good of society….” (2) As the Second
Vatican Council taught, “every citizen ought to be mindful
of his duty to promote the common good by using his
vote.”(3) We are not obliged to vote for the sake of voting
but to vote in a way that we think will make our country
better for all Canadians.
Does the Church give us specific guidance on how to vote?
Yes. While “the Church… is not identified with any
political community nor bound by ties to any political
system” and does not endorse a particular party,(4) the
Church does “pass moral judgments even in matters related
to politics, whenever the fundamental rights of man or the
salvation of souls requires it.(5)
What about separation of Church and state? Is it right for
us to vote according to our religious beliefs?”
The Second Vatican Council teaches that as Christian
“citizens among citizens … everywhere and always (we)
have to seek the justice of the kingdom of God.”(6) We
must seek that justice when we vote.
Our activities in the Church and in the state are distinct, but
we remain the same Christian people whatever we do. We
belong both to Christ and to Canada, and we must not
separate ourselves from either when we vote.
What moral judgements has the Church made that affect
my vote in Canada today?
The Church has many teachings about social justice,
solidarity with our fellow citizens, the common good and
human rights. We must take all of these into account, but
two basic issues stand out in Canada today: the right to life
and the status of marriage and family.
Why is the right to life the most important issue in
deciding my vote?
The most basic of all our rights is the right to life, the right
from which all other rights flow. Without life, no other right
can be enjoyed. Any threat to the right to life, then, is a
threat to all our rights. Any threat to the right to life not only
puts human beings at risk of being killed, but also “is a
threat capable, in the end, of jeopardizing the very meaning
of democratic co-existence,”(7) Pope John Paul II warns in
Gospel of Life.
This is because “the inalienable right to life of every
innocent human individual is a constitutive element of a

civil society and its legislation…. The moment … (the) law
deprives a category of human beings of the protection
which civil legislation ought to accord them, the state is
denying the equality of all before the law. When the state
does not place its power at the service of the rights of each
citizen, and in particular the more vulnerable, the very
foundations of a state based on law are undermined….”(8)
What life issues are important in an election?
Abortion
Canada has no legal protection for unborn human beings.
While some MPs do support limitations on abortion, not all
do. Check to see which candidates are committed to the
right to life of the unborn and to reducing the number of
abortions in Canada.
Euthanasia and assisted suicide
Euthanasia (killing someone who is suffering) and assisted
suicide (helping them kill themselves) is still illegal in
Canada, protecting the rights of the elderly, disable and
mentally ill. But some politicians want to legalize one or
both of these. Check to see which candidates will uphold
the right to life of all vulnerable persons and who will work
to ensure that all Canadians have access to good medical
treatment and pain care when we face serious illness.
Embryonic stem cell research
Embryonic human beings are killed to obtain a special kind
of human body cell, the stem cell. Parliament recently
passed a law to regulate this killing, that is, allowing it in
some circumstances. Check to see which candidates
recognize the right to life of human beings at all stages of
life and will work to see this right recognized in all our
laws.
Why are marriage and family policies also very important?
Pope John Paul II wrote that, “a family policy must be the
basis and driving force of all social policies.”(9) This is
simply because the family is “the original cell of social
life.”(10) Therefore, “The importance of the family for the
life and well-being of society entails a particular
responsibility for society to support and strengthen marriage
and the family. Civil authority should consider it a grave
duty `to acknowledge the true nature of the family, to
protect and foster them, to safeguard public morality and
domestic prosperity.’“(11)
What marriage and family issues are important in this
election?
Definition of Marriage
Recently Parliament voted to alter the marriage law so that
the law no longer recognizes the unique status of married
persons and their families. This undermines marriage and
family in society, because the government and other social
institutions ought to recognize and support the unique status
and social role of marriage and family but now cannot.
Check to see which politicians support recognizing the true
definition of marriage and the family in Canadian law.
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Assistance to Families
Each party has a plan to assist families, through tax breaks,
daycare subsidies, and other means. Not all of these plans
will be helpful to families, and some will make family life
more difficult. Check to see which candidates believe that
parents have the primary responsibility to care for their
children, and which candidates will work to ensure that the
government’s family policy truly will assist parents and not
hinder them.
There are other important life, marriage and family issues to
consider. These are only some highlights. More information
can be found on these issues and on party positions on these
issues at www.rcav.org/OLF, the Office of Life and Family
website.
So what do I look for in a candidate and party?
First, we must vote for candidates and parties that uphold
the right to life for all Canadians and for all human beings
everywhere.
Second, we must vote for candidates and parties who
recognize that a family is “a man and a woman united in
marriage, together with their children,”(12) who will enact
policies that recognize that children are the responsibility
and duty first and foremost of their parents and not of the
state, and who will enact policies that assist and do not
hamper parents in raising their children.
What if I cannot find a suitable candidate?
While it is always wrong to ‘do evil that good may come of
it’ (Cf. Rom 3:8) – and therefore wrong to support a
candidate who fails to uphold the right to life and the good
of marriage and the family – it is not wrong to limit evil that
good may come of it. That is, we cannot do something
wrong just because it may lead to a good outcome, but we
can work to limit something wrong being done in order to
lead to a good outcome.
Thus, if no candidate upholds the right to life and the rights
of the family, we can still exercise our responsibility to
vote. We can vote for the candidate who is the least hostile
to the right to life and to the family – and limit the harm that
worse candidates might do.
In the words of one theologian, “At times, the voter can do
no better than make a choice of the lesser of two or more
evils…. He must choose the group or individual who,
everything considered, is the most favourable to faith and
morals or is the least hostile.”(13)
To quote another theologian, “It is sinful to vote for the
enemies of religion or liberty, except to exclude a worse
candidate….”(14)
When no truly good option is given to voters, we are then
forced to use our vote to ensure the least objectionable
outcome.

Besides casting a pro-life vote, what else can I do?
Apart from always voting for a greater recognition and
protection of the right to life and other human rights, we
must also constantly strive to use other means to build a
culture of life.
As Christians we are called to evangelize our culture by
bringing Christian values into the market place, into every
phase of our life in society.
One important way of doing this is by voicing our views
publicly and by getting involved in the political process,
influencing the nominations of candidates and the setting of
party policy, and supporting candidates who stand for the
Gospel of Life in all its aspects.
(reprinted from the Archdiocese of Vancouver web
site:www.rcav.org)
♦♦♦
We encourage all citizens, particularly Catholics, to
embrace their citizenship not merely as a duty and privilege,
but as an opportunity meaningfully to participate in building
the culture of life. Every voice matters in the public forum.
Every vote counts. Every act of responsible citizenship is an
exercise of significant individual power. We must exercise
that power in ways that defend human life, especially those
of God's children who are unborn, disabled or otherwise
vulnerable. We get the public officials we deserve. Their
virtue–or lack thereof–is a judgment not only on them, but
on us. Because of this we urge our fellow citizens to see
beyond party politics, to analyze campaign rhetoric
critically and to choose their political leaders according to
principle, not party affiliation or mere self-interest.
(Living the Gospel of Life: A Challenge to American
Catholics 34, National Conference of Catholic Bishops,
November 1998)
♦♦♦

