ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH
Brantford, Ontario

S

ince the consecration of our parish
in 1938, St. Joseph’s has always been
available to minister to the many
needs of our community. The One Heart,
One Soul Campaign will help us to ensure
we are able to continue our mission in
Brantford and surrounding communities.
Through the campaign and everyone’s
participation, we will be able to provide a
safe and secure entrance for everyone who
gathers with us at St. Joseph’s!
Our generosity will enable us to complete
this important project and assist with other
important shared ministries. As a result of
our efforts, even during these trying times,
we can inspire a renewed spirit to our
community of faith!

Special features of the campaign will
enable us to maximize the positive
effects of our fundraising:
• First, we keep 75 percent of what
we raise up to our minimum target,
which is $177,000.
• If we raise $177,000, we will receive
a $62,000 matching amount from
the campaign! That means we could receive from
the campaign even more than we raise.
• We will keep 85 percent of anything we raise
beyond $177,000.
• There are virtually no costs to the parish for the
campaign. The diocese is paying those costs.

PARISH CAMPAIGN PROJECT

“The One Heart, One Soul
Campaign is an opportunity
for us to respond generously as
a parish family grateful for the
goodness of our God to us. By
supporting our existing and future
needs in our parish and diocese,
we grow in our mission as disciples of Jesus.”

ENCLOSE OUTDOOR STAIRWAY ($195,000)
More than half of those attending Mass park on
the street or in the pharmacy parking lot and
utilize the south stairs. Exposed to the elements,
these stairs can become slick with rain and snow.
The One Heart, One Soul Campaign will allow
us to enclose this outdoor stairway, providing a
safe and comfortable year-round entrance. Also,
the glass enclosure will ensure that our beautiful
stained-glassed windows continue to be visible.

FR. STANLEY ZARYCZNY,
Pastor of St. Joseph’s

For more details about the campaign, the allocation of funds
raised, donor privacy, our gift acceptance policy and much more,
please visit oneheartonesoul.ca/faq and hamiltondiocese.com.

FUNDING SOURCES: $239,000
Parish fundraising goal: $177,000
Potential match: $62,000
IMPACT OF FUNDS: $239,000
For parish project: $195,000
For diocesan goals: $44,000
• For shared ministries: $26,500
• For parishes in need: $17,500

PARISH CAMPAIGN LEADERSHIP
Sue Bieniek, Edward Kedzior, John Makecki,
Henry Piatek, Ella Torto, Krystyna Wrona

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Brantford, Ontario

O

d czasu konsekracji naszej
parafii w 1938 r., kościół
Świętego Józefa zawsze służył
pomocą w wielu potrzebach naszej
wspólnoty. Kampania One Heart, One
Soul pomoże nam kontynuować tę misję
w Brantford i okolicznych miastach.
Dzięki kampanii i zaangażowaniu
wszystkich osób w parafii będziemy
mogli wykonać bezpieczne wejście dla
wszystkich parafian naszego kościoła!
Wasza dobroć umożliwi nam
ukończenia tego ważnego projektu. Nasz
wspólny wysiłek, nawet w trudnych
czasach, może zainspirować odnowę
ducha naszej wspólnoty chrześcijańskiej.

Szczególne cechy tej kampanii pozwolą
zwiększyć pozytywne efekty zbiorki
funduszy:
• Po pierwsze, otrzymamy 75 procent
zebranej minimalnej kwoty, która
wynosi $177,000.
• Jeśli zbierzemy $177,000, otrzymamy
kwotę równą $62,000 z kampanii!
Oznacza to, że z kampanii moglibyśmy otrzymać więcej,
niż zbierzemy.
• Otrzymamy 85% z zebranych środków powyżej $177,000.
• Parafia praktycznie nie ponosi kosztów kampanii. Koszty
te ponosi Diecezja.

„Kampania One Heart, One Soul,
jest okazją abyśmy jako rodzina
parafialna hojnie odpowiedzieli
z wdzięcznością za dobroć
naszego Boga dla nas. Wspierając
nasze obecne i przyszłe potrzeby
w naszej parafii i diecezji,
wzrastamy w naszej misji jako uczniowie Jezusa.„

PROJEKT PARAFIALNY

ZAMKNIECIE SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH ($195,000)
Ponad połowa osób uczęszczających na msze
św. parkuje na ulicy lub na parkingu przy
klinice i korzysta z południowych schodów. Te
schody są narażone na działanie elementów
atmosferycznych i mogą stać się śliskie z powodu
deszczu i śniegu. Kampania One Heart, One Soul,
pozwoli zmodernizować zewnętrzne schody,
zapewniając bezpieczne i wygodne wyjście przez
cały rok. Dzięki szklanej zabudowie nasze piękne
witraże będą nadal widoczne.

KSIĄDZ STANISŁAW ZARYCZNY,
Proboszcz Parafii Świętego Józefa

Więcej informacji na temat kampanii, podziału zebranych funduszy,
prywatności darczyńców , naszych zasad przyjmowania prezentów i wielu
innych proszę wejść na oneheartonesoul.ca/faq i hamiltondiocese.com.

JEDNO
JEDNA
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: $239,000
Cel zbiorki funduszy przez parafie: $177,000
Potencjalna kwota, którą otrzymamy: $62,000
WPŁYW FUNDUSZY: $239,000
Na Projekt Parafialny: $195,000
Na cele diecezjalne: $44,000
• Dla wspólnot chrześcijańskich: $26,500
• Dla parafii w potrzebie: $17,500

LIDERZY KAMPANII PARAFIALNEJ
Sue Bieniek, Edward Kedzior, John Makecki,
Henry Piatek, Ella Torto, Krystyna Wrona

