April 19th, 2015 – 3rd Sunday of Easter
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Preparation for First Holy Communion
on Tuesday, April 21th at 6:00 P.M. in the rectory.

Mass Intentions:

♦♦♦

Monday - April 20
8:00 A.M. (P) – Za parafian – For Parishioners
Tuesday – April 21
8:00 A.M. (E) – Novena to Our Lady of Perpetual Help

† Piotr Magdziak; I. Magdziak
† Marcelli Konikowski; M/M M. Krukowski
† Marek Węgrzyn; I.J. Turowski
† Ursula Głowala; R. Kalisz
† Andrzej Marcińczak; A.B. Dziadosz
† Alfreda Adamczyk; I. Konikowski
† Edward Piątek; J.K. Marszal
† Bronisława Gdyczyński; B.W. Masłowski
† Adele O’Sullivan; R. Bohm
†† Joseph, Agnes Gawłowski; the family
Wednesday – April 22
8:00 A.M. (P)

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- O błog. Boże i zdrowie dla Bronisławy Kutyła z okazji
80 urodzin; rodzina
- O błog. Boże i zdrowie dla Agnieszki z okazji urodzin i
imienin; koleżanki
† Zygmunt Zapotoczny; S.J. Biernacki
† Aniela Piękosz (27 r.ś.); Tilley
† Wiktor Baltaza; rodzina
† Władysław Szuflita; Helena
† Janina Podlaski (r.ś.); syn z rodziną
† Katarzyna Kędzior; I.B. Sobczyk
†† Ted, Antoni, Maria Świnoga; żona z rodziną
†† Jan, Maria Szeksztello; syn z rodziną
Thursday – April 23
8:00 A.M. (E) †† Helen, Bruce Hay; Jacqueline Decker;

family
Friday - April 24
8:00 A.M. (P) †† Wojciech, Marianna Gwizdal; córka

Sunday Liturgy
4th Sunday of Easter – 4 Niedziela
Wielkanocna
Saturday – April 25
5:00 P.M. (E) †† Deceased members of the Konikowski,

Piaścik, Krupiński and Hryciuk family;
the Konikowski family
Sunday – April 26
8:30 A.M. (P) † Jan Guściora (4 r.ś.); żona i dzieci
10:00 A.M. (E) †† Jadwiga, Kazimierz, Alina, Tadeusz

Baczewski; Krystyna with family
11:30 A.M. (P) – W intencji żywych i zmarłych członków i

członkiń ZPwK i Koła Polek Gr. 10

World Day of Prayer for Vocations – April 26th
On the fourth Sunday of Easter, Christians are invited
to reflect on the meaning of God’s call and to pray for
vocations. Christ the Good Shepherd continues to lead
his people through his Bishops, priests, and deacons,
and calls many to follow him in this way. Priestly,
diaconal, and religious vocations should be a constant
concern in the hearts of God’s people throughout the
year. The whole Christian community shares the
responsibility for fostering vocations. The first step is
to live in a full Christian manner. Families with a lively
spirit of faith, love and reverence contribute greatly to
this work. Spiritually active parishes, where people take
a full part, help to promote vocations.
Praying for Vocations
If you love priests and religious men and women,
please support them by joining us in praying for
vocations. Vocation Saturday is an initiative of the
Vocation Office of the Diocese of Hamilton to gather
people from across the diocese to unite in prayer for
vocations. Join us on Saturday, May 2nd, at St. Paul
the Apostle Church, Burlington, and/or Saturday,
May 9th, at Canadian Martyrs Church in Hamilton,
for 9:00 a.m. Mass and Holy Hour for Vocations. For
more information visit www.HamiltonVocations.com
♦♦♦

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.

Diocesan Wedding Anniversary Mass
Are you celebrating your 25th, 40th, 50th,
60th, or 60+ Wedding Anniversary in the
year 2015? If you are, you are cordially invited to join
couples from across the Diocese of Hamilton for a
Wedding Anniversary Mass on Sunday, June 7, 2015
at the Cathedral of Christ the King at 1:30 pm. (Space
allows room for Anniversary couples only - those
married 60 years or more may bring 1 guest). Please
refer to the poster at the back of the church for
information on how to register for the celebration.

19 kwietnia 2015 r. – 3 Niedziela Wielkanocna
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- Sunday, April 12, 2015
5:00pm
8:30am
10:00am
11:30am
Total

Offertory
$ 529.00
$ 552.00
$ 586.85
$ 714.00
$2,381.85

Easter
Elevator
Good Friday
$ 70.00 $ 225.00 $ 5.00
$ 65.00 $ 430.00 $ $ 30.00 $ 390.00 $ 50.00
$ 260.00 $ 490.00 $ 5.00
$ 425.00 $1,535.00 $ 60.00

Total donations for the Elevator Project in March:
March 1st
March 8th
March 15th
March 22nd
March 29th
Total

$
$
$
$
$
$

85.00
1,420.00
1,645.00
145.00
1,300.00
4,595.00

Donation from ExCorde Foundation
Elevator from Anonymous
Elevator from Krzysztof and Barbara Rembisz

$ 7,700.00
$ 500.00
$ 1,000.00

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

Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św.
odbędzie się we wtorek 21 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.
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
W niedzielę 7 czerwca 2015 r. Ksiądz Biskup
Douglas Crosby będzie celebrował uroczystą
Mszę św. w Katedrze Chrystusa Króla w Hamilton o
godz. 1:30 po południu dla jubilatów, którzy w tym
roku obchodzą 25-tą, 40-tą, 50-tą, 60-tą, 70-tą (i
więcej) rocznicę ślubu. Ze względu na ograniczoną
ilość miejsc, pary obchodzące 60-tą rocznicę lub
następne, mogą zaprosić tylko jedną osobę z rodziny.
Aby potwierdzić swoje uczestnictwo we Mszy św.
należy wypełnić kartę rejestracyjną, która znajduje się z
tyłu kościoła. Zgłoszenia tylko do 5 maja br.

26 kwietnia – Matki Bożej Dobrej Rady –
Patronki Katolickiej Ligi Kobiet.
Matka Boża Dobrej Rady - to tytuł nadany
Najśw. Maryi Pannie w celu podkreślenia Jej roli jako
pośredniczki i wychowawczyni wypraszającej u Boga
oświecenie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza
wymagających roztropnych decyzji w życiu duchowym
lub działalności apostolskiej. Chwalebna Dziewico
Maryjo, Matko Dobrej Rady, błagamy Cię, prowadź
nas po trudnych drogach życia. Wyjednaj światło
naszemu rozumowi, gorącą miłość naszemu sercu, siłę
naszej woli. O Matko Słowa Wcielonego, powtarzaj
nam słowa życia wiecznego, które usłyszałaś od Twego
Syna i zachowałaś w swoim sercu. Spraw, abyśmy żyli
w miłości Bożej i wypełniali zawsze Jego świętą wolę.
Uproś nam łaskę wytrwania do końca, byśmy mogli
cieszyć się z Tobą wieczną radością w niebie. Amen.

I am very happy to share with Parishioners an
exciting news. On March 25th the parish received a very
generous grant of $ 7,700.00 from the ExCorde
Foundation of the Diocese of Hamilton. This
foundation was established in 2011 by Bishop Douglas
Crosby, O.M.I and the main purpose of this foundation
is to provide significant financial support for parish
projects and programs in our Diocese. The foundation’s
committee determines criteria for the disbursement of
grants based on a variety of factors which include the
financial situation of a parish. I am pleased to announce
that the ExCorde Foundation approved our application
for financial help. The received amount of $ 7,700.00 is
covering the cost of the newly installed drainage system
on our parking lot. St. Joseph’s Parish is very grateful
for the grant.
********************************************
Pragnę podzielić się z parafianami wspaniałą
wiadomością. Dnia 25 marca br. otrzymaliśmy z
fundacji ExCorde (Z Serca) czek na kwotę $ 7,700.00.
Fundacja ta została założona przez Ordynariusza
Diecezji Hamilton, biskupa Douglas’a Crosby w roku
2011. Ma ona na celu finansowe wspieranie parafii
naszej diecezji w realizacji ważnych projektów.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni i szczęśliwi, iż fundacja
zaakceptowała naszą aplikację i przyznała nam donację
$ 7,700.00 na pokrycie kosztów instalacji systemu
odpływu wody z rynien kościelnych od strony
parkingu.

