KSIĘŻA SALWATORIANIE.PL

Fr. Wiesław P. Strządała SDS - Pastor
Mr. Thomas Raczkowski - Organist

Mr. Bogusław Szast - President of Pastoral Council

Vicar - Rev. Andrzej Waśko SDS
arish Office: 718-388-1942

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

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

Matki 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 $1,755.00
Last Sunday’s first collection was $1,755.00
W ubiegłą niedzielę druga kolekta wyniosła $1,022.00
Last Sunday’s second collection was $1,022.00
Dzisiaj druga kolekta jest przeznaczona na poszkodowanym w
wybuchu w Beirucie - składka diecezjalna
Today II collection is for the victims of the Beirut explosion diocese collection
Za tydzień druga kolekta przeznaczona będzie na uniwersytety
katolickie w Ameryce - składka diecezjalna
Next Sunday the second collection is for Catholic universities in
America - 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

Chleb i Wino Mszalne
na bieżący tydzień
zostało ofiarowane w intencji

++ Jakub i Victoria Kurdziel
- od dzieci i wnuków
Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji

++ Jakub i Victoria Kurdziel - od dzieci i wnuków

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji

++ Jakub i Victoria Kurdziel - od dzieci i wnuków

Wieczysta Lampa
do Matki Bożej
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji

++ Jakub i Victoria Kurdziel
- od dzieci i wnuków

XXII SUNDAY
IN ORDINARY TIME
Then Jesus said to his disciples, “Whoever
wants to be my disciple must deny themselves
and take up their cross and follow me.

(Mt 16:24)

XXII Niedziela Zwykła

Przychodzimy na Msze świętą, aby sławić zwycięstwo Chrystusa,
aby uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie i
zbawienie. Dla chrześcijanina nie ma innej drogi, jak iść za Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć i zmartwychwstanie.
Nasza obecność na tej Eucharystii ma być wyrazem, że idziemy za
Chrystusem i chcemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie.
Szukamy często innych dróg i wtedy idziemy donikąd.
Dzis stajemy przed ołtarzem i prośmy, aby nam Bóg przebaczył winy
i dał nam siłę pójścia za Chrystusem drogą Jego krzyża.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
3 IX - św. Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła
4 IX - św. Rozalia, dziewica
4 IX - Najświętsza Maryja Panna Matka Pocieszenia
5 IX - św. Matka Teresa z Kalkuty, dziewica i zakonnica
Serdecznie zapraszamy na czwartkową modlitwę o powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne o godz. 19:00.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA przeżyjemy w duchu wynagrodzenia
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Msza wotywna ku czci
Bożego Serca o godz. 19:00. Spowiedź św. w piątek w godz. 18:00.
Niepokalane Serce Maryi uczcimy w PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA
podczas Mszy Świętej o godz. 19:00. Po Mszy Świętej zapraszamy na
różaniec.
Na progu nowego roku szkolnego polecamy lekturę prasy katolickiej do
nabycia w zakrystii.

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.
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.

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.

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES:

September 3 - St. Gregory the Great, Pope and Doctor
September 4 - St. Rosalia
September 4 - Our Lady of Consolation
September 5 - St. Mother Teresa of Calcutta
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
BAPTISM
Wszystkim dzieciom, które otrzymały Sakrament
Chrztu Świętego w naszym kościele życzymy Bożego
błogosławieństwa. Niech to błogosławieństwo
towarzyszy również Rodzicom tych dzieci oraz
Rodzicom Chrzestnym.

Congratulations and God’s blessing to our baptized children.

KRYSTIAN JUNIOR PIROG
OSCAR WERETKA
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 and dedication from all of
you.

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.

