February 9, 2020 – 5th Ordinary Sunday

Mass Intentions:
Monday – February 10 – St. Scholastica –
Św. Scholastyki
8:00 A.M. (P) – Za Parafian – For Parishioners
Tuesday – February 11 – Our Lady of Lourdes –
Matki Bożej z Lourdes
8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual Help

† Kazimierz Kukla; A. Piekosz
†† Stanley, Stella, Virginia, Don Gotkowski; Ron
†† For the suffering souls in Purgatory;
Wednesday – February 12
8:00 A.M. (P) Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

- O potrzebne łaski dla Tomasza w dniu urodzin;
- Dzięk.- błag. z prośbą o łaskę zdrowia dla Krzysztofa;
rodzice i rodzeństwo
- O łaskę uzdrowienia dla Agnieszki Mazela; przyjaciele
† Kazimierz Kukla; B. Szlendak
† Steven Kukan; H. Sidoruk
† Paweł Zieliński; kolega Jarek
†† Apolonia, Stefan Baranowicz; Mira
Thursday – February 13
8:00 A.M. (E) † Stanley Wdowczyk; children
Friday – February 14 – St. Valentine –
Św. Walentego
8:00 A.M. (P) – O błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski

dla rodziny Leśniak; M. Gwizdal
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Saturday – February 15
5:00 P.M. (E) † Helen Kramzyk; D.M. Moskal
Sunday – February 16
8:30 A.M. (P) † Józef Bąk; rodz. Jochacy
10:00 A.M. (E) † Józef Labinowicz; wife & children
11:30 P.M. (P) - O błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski

dla Bernadetty i Krzysztofa Masłowskich
w 30 rocznicę ślubu; rodzice

Preparation for First Holy Communion
on Tuesday, February 11th at 6:00 pm.
♦♦♦

Tax Receipts
for donations received in 2019 are available
in the parish hall. Please be aware that parishioners
who contributed under $ 50.00 in total for the year will
not be issued a tax receipt. Thank you all for your
generous and faithful support.

28th World Day of The Sick, February 11th
“Come to me, all you who labour and are burdened,
and I will give you rest” (Mt 11:28)
The ministry of Jesus to the sick is central to the life of
the Church. Each year this observance occurs on
February 11th, the Memorial of our Lady of Lourdes.
It reminds us that service to the sick and suffering
cannot be neglected. It recognizes the great efforts of
health care professionals and pastoral care givers to
restore health to those afflicted with illness and
disease. “Dear healthcare professionals, let us always
remember that diagnostic, preventive and therapeutic
treatments, research, care and rehabilitation are
always in the service of the sick person; indeed, the
noun “person” takes priority over the adjective
“sick”. In your work, may you always strive to
promote the dignity and life of each person, and reject
any compromise in the direction of euthanasia,
assisted suicide or suppression of life, even in the case
of terminal illness”.
Pope Francis
♦♦♦

Organ repairs
Last weekend, on the Feast of the Presentation of the
Lord, we had the pleasure of listening to the renovated
pipe organs. For the first time since Christmas, the
music from this beautiful instrument once again filled
the church during Masses. For quite some time the
organ was in great need of general renovations and
from now on, it will continue to serve our parish over
the next several decades. Here is what one of the
organists had to say after playing the newly renovated
organ: “After playing the organ during Mass and then
testing the voice of individual pipes, I can say that the
renovation was carried out professionally and with a
very good effect. The quality of the instrument's sound
is pleasant for the listeners, the voices are even in
every register and all pipes respond to the air supply
from the bellows. The reaction of all the upper and
lower keyboard keys and the pedal while playing will
now give satisfaction to any organist who no longer
has to decide which key to leave or replace with
another to achieve the required sound effect. This
effect can be briefly summarized by saying that the
organ changed from being a Chevrolet to Cadillac and
the faithful are able to hear the angel's pipes. I admire
the courage of Fr. Adam for taking on such a huge
financial undertaking and I encourage parishioners to
help pay the costs of the organ renovation, because
this instrument will serve the entire parish community
for many years to come”.
Kaz Chrapka
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Meeting of the PMBF Society (Polish Hall)
Just a reminder of Polish Mutual Benefit & Friendly
Society Meeting on Monday, February 10th, 2020, at
6:30 p.m., at 154 Pearl Street.
February 2, 2020
5:00pm
8:30am
10:00am
11:30am
Total

$
$
$
$
$

Offertory
762.00
695.00
680.00
655.00
2,792.00

Seminary Education
$
215.00
$
160.00
$
60.00
$
165.00
$
600.00

Renovation

$

♦♦♦

5.00

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

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św.
we wtorek 11 lutego o godz. 6:00 wieczorem.
♦♦♦

Zaświadczenia podatkowe
za ofiary złożone do końca 2019 r.
są do odbioru w sali parafialnej. W naszym kościele
jak i w wielu innych parafiach Diecezji Hamilton
zaświadczenia do rozliczenia podatkowego są
wystawiane na sumę powyżej $ 50.00. Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy finansowo wspomagają
naszą parafię.

11 lutego – 28 Światowy Dzień Chorych
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28)
Światowy Dzień Chorych obchodzimy 11 lutego, w
dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes.
Celebrując Dzień Chorych wspólnota parafialna
okazuje czynną miłość względem tym, którzy cierpią z
powodu choroby lub podeszłego wieku, a także
umożliwia chorym wspólną modlitwę w jedności z
Kościołem na całym świecie. Jednocześnie jest to dla
nas czas modlitwy za wszystkich, którzy niosą chorym
pomoc doczesną. „ Drodzy pracownicy służby zdrowia,
każda interwencja diagnostyczna, prewencyjna,
terapeutyczna, badawcza, lecznicza i rehabilitacyjna
skierowana jest do osoby chorego, gdzie rzeczownik
“osoba” zawsze pojawia się przed przymiotnikiem
“chory”. Dlatego wasze działanie niech będzie stale
nakierowane na godność i życie człowieka, bez
jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze
eutanazji, wspomaganego samobójstwa, zaprzestania
podtrzymywania życia, nawet wtedy, gdy stan choroby
jest nieodwracalny.(...) Najświętszej Maryi Pannie,
Uzdrowieniu Chorych, zawierzam wszystkich, którzy
dźwigają ciężar choroby wraz z ich rodzinami, a także
wszystkich pracowników służby zdrowia. Wszystkich z
czułością zapewniam o bliskości w modlitwie i z serca
udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.”
Papież Franciszek

Naprawa Organów
2 lutego w święto Matki Boskiej Gromnicznej nasza
wspólnota parafialna, ponownie mogła usłyszeć
donośną muzykę wychodzącą z naszych organ. Od
kilku już lat instrument ten wymagał generalnej
naprawy, aby dalej mógł służyć przez kolejnych kilka
dekad podczas sprawowanej liturgii. Oddajmy głos
panu Kazimierzowi Chrapce, który jako jeden z
pierwszych organistów miał przyjemność grania na
odnowionych organach: „Po grze podczas Mszy św. i
następnie testowaniu głosu poszczególnych piszczałek,
mogę stwierdzić, że renowację przeprowadzono
niezwykle profesjonalnie i z bardzo dobrym efektem.
Jakość brzmienia instrumentu jest przyjemna dla
słuchaczy, głosy są wyrównane w każdym rejestrze i
wszystkie piszczałki odpowiednio reagują na dopływ
powietrza z miecha. Reakcja wszytkich klawiszy
klawiatury górnej i dolnej oraz pedału podczas grania,
da teraz satysfakcję każdemu organiście, który nie
musi już więcej decydować, który klawisz opuścić albo
zastąpić go innym w celu uzyskania wymaganego
efektu dźwiękowego. Efekt ten można krótko
podsumować stwierdzeniem, że organista przesiadł się
z Chevroleta do Cadillaca, a wierni słyszą anielskie
piszczałki. Podziwiam odwagę Księdza Proboszcza, że
podjął się tak wielkiego przedsięwzięcia finansowego,
a parafian zachęcam do pomocy w spłaceniu kosztów
remontu organów, gdyż instrument ten będzie służyły
całej wspólnocie parafii św. Józefa w Brantford przez
długie lata”.
Kazimierz Chrapka, Organista
♦♦♦

Ogłoszenia Polonijne
Zebranie Polskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy
w poniedziałek 10 lutego 2020 o godz 6:30 wieczorem
na sali przy 154 Pearl St. Członkowie są proszeni o
przybycie.
Miesięczne zebranie Koła Polek ZPwK Gr. 10-tej w
środę 12 lutego o godz. 6:00 wieczorem. Nowe
członkinie mile widziane.
♦♦♦

