KSIĘŻA SALWATORIANIE.PL

Fr. Wiesław P. Strządała SDS - Pastor
Mr. Thomas Raczkowski - Organist
Mr. Bogusław Szast - President of Pastoral Council

vicar - Andrzej Waśko SDS
arish Office: 718-388-1942

E-mail: olc11249@gmail.com Website: olcny.org
Facebook: Parafia Matki

RECTORY OFFICE HOURS
Monday to Friday from 8:00 AM to 4:00 PM
WEEKDAY SCHEDULE
7:00 AM — English /Polish Holy Mass
3:00 PM — Divine Mercy Chaplet
and Eucharistic Adoration
6:30 PM — Devotion
7:00 PM — Polish Holy Mass
SATURDAY MASS
8:00 AM — Polish Holy Mass
SUNDAY VIGIL MASSESS
5:00 PM — English Holy Mass
7:00 PM — Polish Holy Mass
SUNDAY MASSES
7:30 AM — Polish Holy Mass
9:30 AM — English Holy Mass
11:00 AM — Polish Holy Mass
6:30 PM — Devotion
7:00 PM — Polish Holy Mass

Fax: 718-388-8993

Bożej Pocieszenia, Brooklyn NY

EUCHARISTIC ADORATION
Monday to Friday from 3:00 PM to 6:30 PM
CONFESSIONS
Every day before devotion.
First Friday from 6:00 PM
Saturday: 6:30 PM
Sunday:7:00AM; 9:15 AM; 10:30 AM; 6:00 PM

BAPTISM
Every Sunday 9:30 AM in English
and 11:00 PM in Polish.
Prior registration is necessary.
WEDDING
Please contact the rectory office
six month in advance
WELCOME NEW PARISHIONERS
Our Parish extends a warm welcome to all.
If you would like to become a member
of our Parish Family, please stop by
the rectory office and register.

Kolekty / Collections
W ubiegłą niedzielę pierwsza kolekta wyniosła $2,524.00
Last Sunday’s first collection was $2,524.00
W ubiegłą niedzielę druga kolekta wyniosła $1,022.00
Last Sunday’s second collection was $1,022.00
Dzisiaj druga kolekta jest przeznaczona na Doroczny Apel
Biskupa
Today II collection is for Annual Catholic Appeal.
Za tydzień druga kolekta przeznaczona będzie na pomoc
poszkodowanym w wybuchu w Beirucie - składka diecezjalna
Next Sunday the second collection is for the victims of the Beirut
explosion - diocese collection

Wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim,
którzy wspierają naszą parafię. Wszystkim
parafianom i gościom życzymy
Bożego błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.
………………………………………………
…………………………………
We are most grateful to all who support
our pastoral activities through their donations.
May God reward your generosity.
Fr. Wiesław P. Strządała SDS - Pastor
Rev. Andrzej Waśko SDS - vicar

Chleb i Wino Mszalne
na bieżący tydzień
zostało ofiarowane w intencji

++ Peggy Hunt and Joan
Driscol
Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji

++ Jan Dworzański i Wiesław S.
Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
świętość

na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji

++ Jan Dworzański i Wiesław S.
Wieczysta Lampa
do Matki Bożej
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji

++ Jan Dworzański i Wiesław S.

XXI SUNDAY
IN ORDINARY TIME
And so I say to you, you are Peter, and upon this
rock I will build my church, and the gates of the
netherworld shall not prevail against it.

(Mt 16:18)

XXI Niedziela Zwykła

Chrystus jest pełnią Bożego Objawienia.
To On posiada klucze, które otwierają przed nami tajemnice życia,
przebaczenia, zbawienia. Włączeni do Kościoła przez wiarę i chrzest,
mamy dostęp do Chrystusa i Bożych tajemnic. Niech nasz czynny
udział w tej Eucharystii otworzy przed nami ogrom bogactw,
mądrości i wiedzy, jakimi pragnie dzisiaj podzielić się z nami Bóg.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
24 VIII – św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek Chrystusa w
Indiach i Armenii, męczennik.
26 VIII – Matka Boża Częstochowska,
27 VIII – św. Monika (331-387), matka i orędowniczka
nawrócenia św. Augustyna, patronka matek i wdów,
28 VIII – św. Augustyn (354-430), biskup, Doktor Kościoła,
filozof, chrześcijański pisarz, teolog łaski.
29 VIII – św. Jan Chrzciciel w tajemnicy męczeńskiej śmierci.
W środę przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
Msze Święte o godz. 7:00 rano i 19:00. Uroczystość NMP
Częstochowskiej związana jest z sanktuarium na Jasnej Górze,
w którym od końca XIV wieku otaczany jest wielką czcią obraz
Bożej Rodzicielki
– Czarnej Madonny.
W duchu wiary spoglądamy dziś w stronę kaplicy Cudownego
Obrazu, aby podobnie jak pokolenia rodaków zawierzać naszej
Królowej sprawy naszych serc, rodzin i Ojczyzny.

ODPUST PARAFIALNY

W niedzielę 6 września o godzinie 11:00
zostanie odprawiona uroczysta
Msza święta odpustowa ku Czci Matki Bożej Pocieszenia.
Z okazji święta patronalnego można w kościele parafialnym zyskać
tzw. odpust zupełny.
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy,
zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio
usposobiony i pod określonymi warunkami. W dniu święta patronalnego parafii musi nawiedzić kościół i odmówić wskazaną modlitwę.
Skuteczność odpustów zależy również od wewnętrznej dyspozycji
przyjmującego i wymaga wewnętrznej przemiany oczyszczającej.
Darowanie kar doczesnych, jak w ogóle odpuszczenie grzechów nie
może się dokonać bez zerwania z grzechem, bez pokutnego
usposobienia.
Aby uzyskać odpust zupełny muszą być spełnione następujące
warunki:
-spowiedź sakramentalna,
-Komunia eucharystyczna,
-modlitwa według intencji Ojca świętego
-wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu,
nawet lekkiego.

Odpust może być ofiarowany za siebie samego lub za osobę
zmarłą.

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES:
August 24 – St. Bartholomew
August 26 – Our Lady of Częstochowa
August 27 – St. Monica
August 28 – St. Augustine of Hippo
August 29 – Martyrdom of St. John the Baptist
PARISH FEAST
On Sunday September 6, 2020, there will be feast of Our
Lady of Consolation. The Holy Mass will be celebrated at
9:30 AM in English and 11:00 AM in Polish.
All are cordially invited.

SAKRAMENT PIERWSZEJ
KOMUNII ŚWIĘTEJ
Z radością pragniemy poinformować,
że w niedzielę 13 września podczas Mszy św. o
godzinie 12:30 w naszej parafii zostanie
udzielony Sakrament Pierwszej Komunii Świętej.

Pamiętajmy w swoich modlitwach o dzieciach,
które przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa do
swoich serc.
SACRAMENT OF
FIRST HOLY COMMUNION

We are happy to announce that on September 13, 2020,
ten children of our parish will receive the First Holy
Communion. God bless them and their families.

Bóg zapłać za ofiary złożone w
minionym tygodniu.
Serdecznie pozdrawiamy
solenizantów i jubilatów
tygodnia, przekazując słowa
najlepszych życzeń.
Dla ostatnio zmarłych parafian
pragniemy prosić o szczęście
wieczne.
***
The money that is donated from our weekly
collections
is the only source of income to support our parish.
We are eternally grateful for the generosity of all of
our parishioners. Our church would not be what it is
without the overabundance of generosity

Informujemy, iż w sierpiniu nie będzie Mszy
świętej o godzinie 12:30 PM.
—————————————
During the month of August, there will be no
Holy Mass on Sunday at 12:30 PM.

ŚW. TOMASZ Z AKWINU MÓWI:

„Komunia duchowa jest to gorące pragnienie przyjęcia Pana
Jezusa”. Czcigodną siostrę Agatę od Krzyża, Trzeciego Zakonu św. Dominika, Pan Jezus sam nauczył przyjmowania
komunii duchowej, która polega na łączeniu się z Nim myślą i
sercem. Odprawiała to ćwiczenie z tak miłosnym uczuciem, iż
jej się zdawało, że nie swoim, lecz Sercem Jezusa oddycha.
Św. Sobór Trydencki pochwala zwyczaj przyjmowania
komunii duchownej i wiernych do niej zachęca. Pan Jezus
pokazał się raz siostrze Pauli Maresca, załozycielce klasztoru Sióstr św. Katarzyny Sieneńskiej w Neapolu i
pokazał jej dwa kielichy, jeden złoty, a drugi srebrny, mówiąc: „W złotym kielichu składam Twoje Komunie
sakramentalne, a w srebrnym duchowne”. Bł. Joannie od Krzyża powiedział Pan Jezus, iż przy każdej
komunii duchownej daje jej prawie tak wielkie łaski, jak przy komunii sakramentalnej.

MODLITWA KOMUNII ŚW. DUCHOWEJ:

Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie.
Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi
zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie
odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba.
Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do
Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej
łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą w olę.
Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością świętych… Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu…

An Act of Spiritual Communion
My Jesus, I believe that You are present in the Most
Holy Sacrament. I love You above all things, and I
desire to receive You into my soul. Since I cannot at
this moment receive You sacramentally, come at least
spiritually into my heart. I embrace You as if You
were already there and unite myself wholly to You.
Never permit me to be separated from You. Amen.
Our Father… Hail Mary… Glory be to the Father...

PLEASE PRAY FOR THE SICK OF OUR PARISH
We would like to ask you for prayer for our parishioners and friends,
who are sick and need your prayer support.

Elmira Wilk, Sophie Chiaino, Eileen Wojcik, Henry Solonsky,
Stanisława Pilawska, Robert Kanik, Katie Kuntz, Noah Serrano,
Janusz Pukianiec, Anita Cavaluzzi, Florence Kuduk, Maria Aguila,
Robert Foltyński, Franciszek Szczech, Zygmunt Sobieski, Angie Floras,
Marion Swist, Sophie Kala, Józefa Wiewiórowska, Maria Kosiorowska,
Henryka Maleszewska, Regina Klimaszewska, Stanisław Nykiel,
Jacek Strządała, Robert Grabias
If you know someone who should be added or taken off this prayer list, please call the rectory.

