April 14th, 2019 – Palm Sunday

Mass Intentions:
Holy Week - Wielki Tydzień
Monday – April 15
8:00 A.M. (P) – Za Parafian – For Parishioners
Tuesday – April 16
8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual Help

† Grażyna Kwiatoń; G. Podlaski
† Leo Neziol; B.W. Masłowski
† Janina Kostro; R. Bohm

Wednesday – April 17
8:00 A.M.(P) Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

- O łaskę nawrócenia;
- O błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla
Małgorzaty i Stanisława Goral w rocz. ślubu; dzieci
- O błog. Boże i zdrowie dla Janiny w dniu urodzin;
córka Dorota
† Zenon Dąbrowski; rodzice
† Stanley Chrabąszcz; Tilley
† Krystyna Gera; J. Malusi
† Maria Klimek; syn z rodziną
† Władysław Szuflita; żona
† Janina Kostro; M. Miśkiewicz
† Christopher Spencer; CWL
†† Józef Wiatr i zmarli z rodziny; I. Wiatr
†† Marianna, Wojciech Gwizdal; córka
†† Maria, Stanisław Sławek; Z. Sławek z rodziną
Holy Thursday – Wielki Czwartek - April 18
7:00 P.M. (E/P) Private intention –

Intencja prywatna
Good Friday – Wielki Piątek - April 19
3:00 P.M. (E) Celebration of the Lord’s Passion
6:00 P.M. (P) Nabożeństwo Męki Pańskiej
Wielka Sobota - Holy Saturday – April 20
7:00 P.M. (E/P) EASTER VIGIL MASS

- For the Congregation of the Resurrection –
Za Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

Sunday Liturgy

Easter Sunday –
Wielkanoc - April 21
7:00 A.M. (P) Rezurekcja

- W intencji Parafian – For Parishioners
10:00 A.M. (E) - For all deceased in whose memory

Easter flowers adorn our sanctuary

11:30 A.M. (P) - Za zmarłych, w intencji których

złożono ofiary na kwiaty

Easter Confession - in our church on Palm
Sunday, April 14th from 3:00 to 4:00 p.m.
Additional priests will be available for confession.
♦♦♦

No Preparation for First Holy Communion Holy Week.
♦♦♦

Monday of the Holy Week – April 15
The Cathedral Basilica of Christ the King in
Hamilton welcomes bishops, clergy and laity of
the Diocese of Hamilton who will celebrate with
Bishop Douglas Crosby the Mass of Chrism at
7:00 P.M. At this Mass, the Holy Oils used in the
administration of the Sacraments will be blessed
and consecrated and distributed to all parishes.
This Liturgy is a sign of the unity of the local
Church and the Bishop’s ministry to all who will
be Baptized and Confirmed and Ordained in the
coming year. All are welcome.
♦♦♦

THE EASTER TRIDUUM
HOLY THURSDAY – April 18th
NO MORNING MASS.
7:00 p.m. – Mass of the Lord’s Supper
(Bilingual)
Holy Thursday commemorates the Institution of
the Holy Eucharist and the Sacrament of
Ordination (Priesthood). The evening Mass of
the Lord’s Supper on Holy Thursday begins the
Triduum, which is the three-day commemoration
of the heart of the Christian faith: Christ’s death
and Resurrection. The Triduum includes Holy
Thursday, Good Friday, Holy Saturday and
reaches its high point at the Great Easter Vigil
(Saturday night). Various traditions and customs
are associated with Holy Thursday, such as the
washing of feet – a sign of service; procession and
presentation of newly consecrated oils used in
celebrating sacraments of Baptism, Confirmation
and Anointing of the Sick, and Eucharistic
Adoration. After the Holy Thursday evening
Mass, the altar is cleared of all cloths and
adornments, the holy water fonts are emptied, and
the Blessed Sacrament is carried through the
church in procession to a place of repose. The
Consecrated Hosts from Holy Thursday Mass are
then used for Good Friday, as there is no Mass
celebrated on this day. ADORATION until 9:00
P.M.
♦♦♦
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GOOD FRIDAY – April 19th
On Good Friday, the entire Church focuses on the
Cross at Calvary. The congregation comes together
to contemplate the events that lead to our Lord’s
crucifixion. The church – stripped of its ornaments,
the altar bare, and with the door of the empty
tabernacle standing open – is as if in mourning.
There are no greetings or opening hymn, enter in
silence. There are no sacraments celebrated on this
day. Good Friday is a universal day of fasting and
abstinence from meat. We come together at 3:00
P.M. to relive the Passion account according to John,
pray for the needs of the world, we venerate the
cross, receive communion and depart in silence.
Celebration of the Lord’s Passion in Polish at 6:00
P.M. ADORATION until 9:00 P.M.
Today, Good Friday, there will be a Pontifical
Collection for the Holy Land in support of Christian
communities, the work of the Holy Land, the upkeep
of the Holy Sites and the formation of future priests.
Let us give generously and show solidarity to
respond to the needs of the Church in the land of
Jesus.
♦♦♦

HOLY SATURDAY – April 20th
The people of God remain in recollection at
the Tomb of the Lord, meditating on His suffering
and death. Blessing of Easter Baskets in the Parish
Hall from 10:00 A.M. till 12:30 P.M., every half an
hour. ADORATION from 10:00 A.M. till 1:00 P.M.
EASTER VIGIL 7:00 P.M. (Bilingual)
This celebration is the highlight of the whole
Church Year and it is a night of waiting for
the Resurrection. Although celebrated Holy Saturday
evening, it is the dramatic Easter vigil liturgy that
marks the beginning of Easter. The Vigil consists of
four parts: The Service of the LIGHT, the Liturgy
of the WORD, the Blessing of the Easter Water
and the Liturgy of EUCHARIST. Please bring a
candle with you. Your presence at the entire service
fulfils the Sunday obligation.
EASTER SUNDAY – April 21st
Masses:
7:00 A.M. RESURRECTION (Polish)
with procession
10:00 A.M. (English)
11:30 A.M. (Polish)
♦♦♦

Parish Office
will be closed from Monday, April 15th until
Easter Monday, April 22nd inclusive.
CHRZEST – BAPTISM
Last Sunday, April 7th
we welcomed into the family of God:
KENZIE JANINA MROZ
daughter of Peter and Melissa (nee Manthadi) Mroz
Congratulations to the Parents, Godparents,
Grandparents and Family.
‘’To everything there is a season and a time to every
purpose under heaven…” A Time to Die…

Let us remember in our prayers
Christopher Spencer, Marianne Koza
and Margaret Bank
MAY THEY REST IN PEACE!

Sacrament of Confirmation
During the month of June students who are
currently in Grade 6 or 7 are invited to register for
preparatory classes for the Sacrament of
Confirmation. Catechesis will take place beginning
September 10th and will take place every Tuesday
evening at 6:00 pm. Classes will be led under the
spiritual leadership of Mr. Michael Skrzypek,
Principal of St. Peter School, who is dedicated to
teach our youth the meaning of the sacrament and
furthering their Catholic faith journey.
Our young adults will receive the Sacrament at
our church on Tuesday, November 12th at 7:00 pm.
Mass will be celebrated by His Excellency Bishop
Wieslaw Spiewak, CR from the Diocese of
Hamilton in Bermuda.
♦♦♦

Reconstruction of St. James Street
St. Joseph’s Parish has received a letter from the
City of Brantford informing us that at the beginning
of the month of May and throughout the summer of
this year Saint James St., from Brant Avenue to
Pearl St. will be under construction. Planned work
includes: replacement of watermains and sewers,
laying of new asphalt and reconstruction of the
sidewalks and gutters. Parishioners and our guests
will unfortunately be temporarily affected with
access to the church on this side. We are presently
speaking with City Hall regarding the impact this
work will have on the Corpus Christi procession in
June.
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Sunday, April 7th, 2019
5:00 pm
8:30 am
10:00 am
11:30 am
Total

Offertory
$
630.00
$
690.00
$
690.00
$ 1,050.00
$ 3,060.00

Share Lent
$ 365.00
$ 195.00
$ 222.00
$ 186.00
$ 968.00

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

Słowa podziękowania
Pragnąłbym serdecznie podziękować wszystkim
za ofiary złożone na Wyższe Seminarium
Duchowne Księży Zmartwychwstańców w
Krakowie. Ofiary zebrane w czasie rekolekcji
wielkopostnych w parafii św. Józefa w Brantford
w kwocie $ 3,500.00 zostaną w całości przesłane
do Polski w najbliższym czasie. Niech Pan Bóg
błogosławi obficie wszystkim ofiarodawcom.
Ks. Maciej Sasiak, CR

Sakrament Bierzmowania
Przez cały miesiąc czerwiec będą trwały zapisy
młodzieży (która obecnie uczęszcza do VI i VII
klasy) do Sakramentu Bierzmowania. Katechezy
rozpoczną się po wakacjach letnich 10 września i
odbywać się będą we wtorki o godz. 6:00
wieczorem. Nasza parafia wyraża wdzięczność
panu Michałowi Skrzypkowi, dyrektorowi
katolickiej szkoły św. Piotra, za ponowną pomoc
w przygotowaniu młodzieży do przyjęcia tego
sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Sakramentu Bierzmowania udzieli w naszym
kościele Ordynariusz Diecezji Bermuda, Jego
Ekscelencja ks. Biskup Wiesław Śpiewak,
zmartwychwstaniec, we wtorek 12 listopada o
godz. 7:00 wieczorem.

Spowiedź Wielkanocna
w naszym kościele w dzisiejszą niedzielę 14
kwietnia od godz. 3:00 do 4:00 po południu. Na
spowiedź św. zostali zaproszeni księża pracujący
w różnych parafiach Diecezji Hamilton.
Pamiętajmy o pięciu warunkach dobrej spowiedzi:
- rachunek sumienia
- żal za grzechy
- szczere pragnienie poprawy
- wyznanie grzechów
- zadośćuczynienie

Prace remontowe przy ulicy St. James
Parafia św. Józefa otrzymała list z Urzędu
Miejskiego w Brantford informujący, że na
początku maja br. rozpoczną się prace
rekonstrukcjne ulicy St. James, na odcinku drogi
od Brant Avenue do Pearl Street, które potrwają
około 3 miesięcy. Plan budowy obejmuje między
innymi: wymianę instalacji wodociągowej,
nawierzchni asfaltowej, wybudowanie nowych
chodników i krawężników. Niestety w tym
czasie, parafianie i przyjezdni goście napotkają na
tymczasowe utrudnienia w dotarciu do kościoła,
na które parafia nie mam żadnego wpływu.
Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Urzędem
Miejskim Brantford, aby uzgodnić jak najbardziej
dogodne warunki przeprowadzenia procesji
Bożego Ciała w Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej Z pewnością, po dokonanych
remontach, ulica St. James, z którą sąsiaduje
nasza świątynia, będzie bardziej funkcjonalna i z
punktu estetycznego będzie prezentowała się
okazalej.

Poniedziałek w Wielkim Tygodniu –
15 kwietnia
Liturgii Mszy Krzyżma w Katedrze Chrystusa
Króla w Hamilton (700 King St. W.) o godzinie
7:00
wieczorem
przewodniczył
będzie
Ordynariusz naszej diecezji biskup Douglas
Crosby. Zgromadzimy się wokół lokalnych
biskupów oraz kapłanów posługujących w naszej
diecezji, którzy przez Sakrament Święceń są
powołani do przepowiadania Dobrej Nowiny i
udzielania sakramentów świętych. W czasie
sprawowanej Eucharystii odnowią oni swoje
przyrzeczenia
kapłańskie.
Ksiądz
Biskup
Ordynariusz pobłogosławi olej chorych i olej
katechumenów oraz zakonsekruje krzyżmo.
Gorąco zapraszamy wiernych do uczestnictwa w
powyższej Mszy św.

♦♦♦

♦♦♦

Kancelaria Parafialna
będzie nieczynna od poniedziałku 15 kwietnia
do Poniedziałku Wielkanocnego 22 kwietnia
włącznie.
♦♦♦

♦♦♦

Wtorek 16 kwietnia - Wielki Tydzień –
nie ma przygotowania dzieci do
Pierwszej Komunii św.
♦♦♦
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK – 18 kwietnia (E/P)
Msza Wieczerzy Pańskiej jest bramą Triduum
Paschalnego, którą trzeba przekroczyć, aby
zrozumieć sens męki, śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Celebruje się ją w godzinach
wieczornych. Ma bardzo podniosły charakter sprawują ją wszyscy kapłani posługujący w parafii w
otoczeniu uroczystej asysty. Przed liturgią słowa
zostaje uroczyście odśpiewany hymn Chwała na
wysokości Bogu, którego nie śpiewaliśmy przez
czterdzieści dni Wielkiego Postu. Wykonanie tej
pieśni uwielbienia Boga powinno być bardzo
doniosłe, z udziałem organów i przy dźwięku
wszystkich kościelnych dzwonów i dzwonków. Po
zakończeniu hymnu te instrumenty zamilkną aż do
radosnego Chwała w Wigilię Paschalną. W dniu
dzisiejszym obchodzimy pamiątkę ustanowienia
Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Rano nie
będzie Mszy św. MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
o godz. 7:00 wieczorem z obrzędem obmycia nóg.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.
9:00 wieczorem.
WIELKI PIĄTEK – 19 kwietnia
Wielki Piątek to wspomnienie i uobecnienie męki i
śmierci Chrystusa na krzyżu. Jest to dla całego
Kościoła dzień pokuty i ścisłego postu. Trzeba
jednak pamiętać, że nie jest on dniem żałoby, ale
celebracji zwycięskiej śmierci Chrystusa pokonującego grzech i śmierć mocą swojej ofiary.
Dlatego mówimy o błogosławionej i chwalebnej
Męce Pana Jezusa. W ten dzień Kościół - zgodnie ze
starożytną tradycją - nie sprawuje Eucharystii i
innych sakramentów, z wyjątkiem sakramentu
pokuty i namaszczenia chorych. Celebruje się
jedynie Liturgię Męki Pańskiej. Liturgię tę cechuje
powaga i surowość, która jest podkreślona chociażby
wystrojem kościoła. Ołtarz jest obnażony, co
oznacza, że nie będzie dziś odprawiana Msza Święta.
Czerwony kolor szat liturgicznych wskazuje nie tyle
na krew i męczeństwo Chrystusa, ile na Jego
królewską godność i zwycięstwo osiągnięte przez
mękę. Rano nie ma Mszy św.
NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ:
3:00 po południu - w języku angielskim
6:00 wieczorem - w języku polskim
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.
9:00 wieczorem.

WIELKA SOBOTA – 20 kwietnia
Wielka Sobota jest dniem, w którym Kościół trwa
przy grobie Zbawiciela, w ciszy i skupieniu
rozważając to, co wydarzyło się w Wielki Piątek czyli zbawczą mękę i śmierć Chrystusa. Od
pierwszych wieków chrześcijanie powstrzymywali
się w ten dzień, podobnie jak w Wielki Piątek, od
sprawowania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii.
Nie gromadzono się nawet na modlitwę
wspólnotową, aby nie zakłócać ciszy i zadumy tego
dnia. Starano się natomiast znaleźć czas, by
rozważać ogrom miłości Chrystusa, który dla
zbawienia człowieka nie cofnął się nawet przed
śmiercią.
W centrum misterium Wielkiej Soboty znajduje się
osoba Chrystusa pogrzebanego. Biorąc przykład z
niewiast, które po złożeniu ciała Jezusa pozostały
siedząc u grobu (Mt 27, 61), wspólnota Kościoła
trwa na modlitwie, rozważając to, co wyznaje w
Credo - że po ukrzyżowaniu Chrystus został
pogrzebany i zstąpił do piekieł. Owo zejście
Chrystusa do otchłani jest najistotniejszym
wydarzeniem Wielkiej Soboty. Owiane jest ono
tajemnicą tak wielką, iż milknie wobec niego całe
stworzenie. Dlatego właśnie jest to czas zupełnej
ciszy. Święcenie pokarmów w sali parafialnej, od
godz. 10:00 rano do 12:30 po południu, co pół
godziny. Adoracja Najświętszego Sakramentu
od godz. 10:00 do 1:00.
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – 7:00
wieczorem (w języku polskim i angielskim)
LITURGIA ŚWIATŁA, SŁOWA I CHRZTU.
Prosimy przynieść świece. Uczestnictwo w
sobotniej Liturgii zadośćuczyni niedzielnej Mszy
św.
NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21 kwietnia
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
7:00 A.M. - REZUREKCJA z procesją
w języku polskim
10:00 A.M. - Msza w języku angielskim
11:30 A.M. - Msza w języku polskim
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY –
22 kwietnia
Msze św.: 10:00 A.M. – w języku angielskim
11:30 A.M. – w języku polskim
Dzisiejsza taca będzie przeznaczona dla biednych i
potrzebujących. Można złożyć ofiarę pieniężną lub
przynieść nie psującą się żywność.

