April 12th, 2015 – Divine Mercy Sunday
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Mass Intentions:
Monday - April 13
8:00 A.M. (P) †† Maria, Stanisław Sławek; Zosia z rodziną
Tuesday – April 14
8:00 A.M.(E) – Novena to Our Lady of Perpetual Help

† Barbara Lechowicz; husband with family
† Marcelli Konikowski; S. Kilik
† Marek Węgrzyn; B.L. Niedoba
† Ursula Głowala; M.D. Moskal
† Andrzej Marcińczak; J.W. Skrodzki
† Edward Piątek; E.E. Kowalski
† Bronisława Gdyczyński; A. Pasek
† Adele O’Sullivan; L.S. Neziol
† Edmund Nowak; H. Głowala
†† For the suffering souls in purgatory; E.M.B.

♦♦♦

Wednesday – April 15
8:00 A.M. (P) Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

- O błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Jana i Emmy z
okazji urodzin; dziadkowie
† Stanley Chrabąszcz (17 r.ś.); Tilley
† Helena Kurzawski; H.U. Głowala
† Maria Kaczmarczyk; I.M. Organiściak
† Piotr Magdziak; J.J. Wiatr
† Franciszek Kutyła; M.T. Głowala
† Marek Węgrzyn; S. Wątor
†† Zygmunt Bukoski i zmarli z rodziny Bukoski; Anna
†† Aleksander, Teodozja Grzyb; córka z rodziną
†† Michał Lazarowicz, Jan Guściora; S. Lazarowicz
Thursday – April 16
8:00 A.M. (E) - For Parishioners – Za Parafian
Friday - April 17
8:00 A.M. (P) †† Antonina, Stanisław Chrabąszcz; Teresa

Sunday Liturgy
3rd

A very deep and sincere appreciation to all who
contributed their efforts and talents in enhancing the
Holy Triduum and Easter Liturgies and in the
decoration of our Parish Church during these days.
Thanks also go out to Fr. Chester, CR for the pastoral
support during the Liturgies, the Members of the Parish
Council for the preparation and the decoration of the
altar and the church, our Lectors, our Eucharistic
Ministers, our Ushers, our Altar Servers, our Alleluia
Youth Band; our Organist; Folk Choir, our many
Volunteers, Parishioners and Visitors. Without your
co-operation and your combined efforts, our Parish
Easter celebration would not have been so solemn and
memorable. May our Loving God bless you for all that
you have done.
♦♦♦

Preparation for First Holy Communion in English
on Tuesday, April 14th at 6:00pm in the Rectory.
♦♦♦

Sunday of Easter – 3 Niedziela
Wielkanocna

Saturday – April 18
5:00 P.M. (E) † Witold Podobiński (6 ann.) wife with

children
Sunday – April 19
8:30 A.M. (P) † Barbara Doucette; M.Mosgola z rodziną
10:00 A.M. (E) † Wacek Grelik; Fran, Susan and family
11:30 A.M. (P) †† Witold Michniewicz i zmarli z rodziny

Michniewicz; żona z rodziną

DIVINE MERCY SUNDAY
Come to celebrate the Divine Mercy Holy Hour,
at our church today, April 12th, at 3:00 P.M.
“Jesus I trust in You”.
♦♦♦

Indulgences attached to Divine Mercy Sunday
Saint Pope John Paul II has granted a plenary
indulgence to the faithful who, in any church or chapel,
on the Second Sunday of Easter (Divine Mercy
Sunday), take part in the prayers and devotions held in
honour of Divine Mercy. This must be done under the
usual conditions for granting a plenary indulgence Sacramental Confession, Holy Communion, and a
Prayer for the Holy Father’s intentions. This plenary
indulgence is also granted to anyone who in the
presence of the Blessed Sacrament, (Exposed in the
monstrance or simply present in the Tabernacle), recite
Our Father, the Apostle’s Creed and add a devout
prayer to Our Merciful Lord Jesus, (Jesus, I trust in
You).

The Sacrament of Confirmation Registration
In the month of November of this year, our parish will
celebrate the Sacrament of Confirmation. Registrations
for students grade 7 & up (as of September 1st) in the
parish office. A Baptismal Certificate is necessary, if
your child was not baptized in our church. The
preparation will start in May after long weekend.
♦♦♦

A sincere thank you to all the CWL members
and parishioners for their tremendous assistance and
support at our recent Bake and Deli sale has been
gratefully appreciated. Also, sincere thanks are
extended to B&M Custom Design for the sign for our
advertising and also to International Bakery for their
donations.
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12 kwietnia 2015 r. – Niedziela Miłosierdzia Bożego
Holy Triduum, Easter Sunday,
Easter Monday

3:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
7:00 am
10:00 am
11:30 am
Total

Good Friday
$ 575.00 $
$ 684.00 $
$ 140.00 $
$
95.00 $
$
65.00 $
$ 175.00 $
$ 1,734.00 $

Easter
195.00
100.00
2,285.00
1,425.00
1,651.00
1,865.00
7,521.00

Easter Monday – for the poor
Easter Flowers donations

Elevator
$$$ 40.00
$$ 410.00
$ 50.00
$ 500.00
$
45.00
$ 1,100.00

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

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
“Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była
Świętem Miłosierdzia. W tym dniu otwarte są
wnętrzności miłosierdzia Mojego. Wylewam całe
morze łask na dusze, które się zbliżają do źrodła
miłosierdzia Mojego”. („Dzienniczek” s. Faustyny, 699).
To pragnienie Jezusa, wyrażone w objawieniach
świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, skłania nas do
poszukiwania dróg coraz głębszego zrozumienia i
uwielbienia
tajemnicy
Bożego
Miłosierdzia.
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w naszej
świątyni dzisiaj o godz. 3:00 po południu. Kościół jest
otwarty od godz. 2:00 i w tym czasie można wysłuchać
refleksji księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego o
Miłosierdziu Bożym. O godz. 3:00 nabożeństwo
rozpocznie
się
wystawieniem
Najświętszego
Sakramentu, a następnie wspólnie odmówimy Koronkę
i Litanię do Miłosierdzia Bożego oraz Akt Zawierzenia
Świata Miłosierdziu Bożemu. Zapraszamy jak
najwięcej wiernych do udziału w tym szczególnym
nabożeństwie, aby wypraszać Boże Miłosierdzie dla
naszej parafii, naszych rodzin i całego świata.
Odpust przypisany Niedzieli Miłosierdzia Bożego
Święty Papież Jan Paweł II udzielił odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami (przystąpienie do
Sakramentu Pojednania, przyjęcie Komunii św. i
modlitwa w intencji Papieża) dla wiernych, którzy w
Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w kościele lub kaplicy,
wolni od wszelkiego przywiązania do grzechu, wezmą
udział w modlitwach zanoszonych do Miłosierdzia
Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem albo tabernakulum, odmówią „Ojcze Nasz”,
„Skład Apostolski” (Wierzę w Boga) i wezwą
Miłosierdzia Bożego w słowach „JEZU, UFAM
TOBIE”.

Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św.
odbędzie się we wtorek 14 kwietnia o godz.
6:00 wieczorem w sali parafialnej.
♦♦♦

Sakrament Bierzmowania
W miesiącu listopadzie bieżącego roku parafia św.
Józefa celebrować będzie Sakrament Bierzmowania.
Kandydatów – młodzież, która jest obecnie w klasie 6,
a od września rozpocznie naukę w klasie 7 i starszą –
można zgłaszać w kancelarii parafialnej w godzinach
urzędowania. Zapisujemy młodzież tylko z rodzin
zarejestrowanych w naszej parafii. Jeżeli ktoś z
kandydatów był ochrzczony poza naszą parafią,
zobowiązany jest dostarczyć świadectwo chrztu.
Przygotowanie rozpocznie się w drugiej połowie maja.
♦♦♦

Wyrazy głębokiej wdzięczności
składam tym wszystkim, którzy
przyczynili się swoją pracą i
talentem do upiększenia Liturgii
Wielkiego Tygodnia, a także
udekorowania
naszego
kościoła
na
Święta
Wielkanocne. W tym miejscu w sposób szczególny
pragnę podziękować ks. Czesławowi za pomoc
duszpasterską. Dziękuję członkom Rady Parafialnej za
przygotowanie i przyozdobienie kościoła, lektorom,
szafarzom, marszałkom, ministrantkom i ministrantom,
Zespołowi Młodzieżowemu „Alleluja”, organistom, a
także wielu woluntariuszom, którzy swoją pracą i
poświęceniem przyczynili się do celebracji Triduum
Paschalnego. Dziękuję bardzo drogim Parafianom i ich
gościom za wspólną modlitwę i tak liczne uczestnictwo
w sprawowanej Liturgii Wielkanocnej, a także za
przekazane ofiary na rzecz naszego kościoła. Dziękuję
również za życzenia świąteczne oraz wyrazy
wdzięczności
i
serdeczności.
Bez
Waszego
zaangażowania i obecności Święta Zmartwychwstania
Pańskiego nie byłoby tak uroczyste, radosne i piękne.
Bóg Zapłać!

Ogłoszenia polonijne
Zebranie miesięczne Grupy 10 ZPwK przy 126 Albion
St. odbędzie się w środę 15 kwietnia o godz. 7:00
wieczorem. Nowi członkowie mile widziani.
♦♦♦

