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 10 AM to 2:00 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 $ 1,415.00
Last Sunday’s first collection was $ 1,415.00
W ubiegłą niedzielę druga kolekta wyniosła $ 1,393.00
Last Sunday’s second collection was $ 1,393.00

In the intention of God known

Dzisiaj druga kolekta jest przeznaczona na Uniwersytet Katolicki w Ameryce
Today II collection is for the Catholic University of America
Za tydzień druga kolekta przeznaczona będzie przeznaczona na
Grób Pański
Next Sunday the second collection is for Tomb of the Lord.

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

śp. Marian Szumiło– od
żony, dzieci i wnuków
Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji

śp. Marian Szumiło– od żony, dzieci i
wnuków
Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji

śp. Marian Szumiło– od żony, dzieci i
wnuków
Wieczysta Lampa
do Matki Bożej
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji

śp. Marian Szumiło– od żony, dzieci i
wnuków

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIV SUNDAY IN ORDINARY TIME

Przychodzimy do Boga, by wychwalać Go, dziękować Mu i
prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem,
bo posłał Swego Syna, by zmazał dług naszych win. My sami
równiez musimy przebaczać naszym bliźnim. Do tego wzywa
nas chrześcijańskie powołanie i nasz udział w tej Najświętszej
Ofierze. Pomyślmy, czy umiemy przebaczać, czy przyszliśmy
tutaj wolni od nienawiści i pojednani z bliźnimi?
Myśl o przebaczeniu bliźnim stanowi główny temat dzisiejszej
Liturgii Słowa. Mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy,
to znaczy zawsze i chociaz czasem jest trudno to pamiętajmy,
że Chrystus zmartwychwstał i udziela nam siły, byśmy należąc
do Niego zwyciężali zło, które nas oddala od Boga i ludzi.

“We are of the Lord”, Paul firmly affirms writing to the
Romans. However, this radical relationship with the Lord
is always mediated by our relationship with our brother.
Those who remain angry with another man cannot ask
the Lord for healing, says Ben Sirach, and sins are
forgiven those who are able to forgive the offences of
others against them. The parable of Jesus insists on this
theme. God forgives in a gratuitous way, but the one who
does not make it bear fruit in forgiveness towards others
makes God’s forgiveness ineffective in his own life.
Twice, in the story of Jesus, the expression “Have
patience with me” (vv. 26 and 29) resounds. We should
rather translate it as: “show me the breadth of your
heart”. The breadth of God’s heart should expand the
spaces of our life, to make them welcoming, free,
available to welcome the other, even with his burden of
sins. If this does not happen, our heart, from an open and
wide house, becomes narrow and cramped like the cell of
a prison, which imprisons us with the chains remind us
today from Sirach: those of our revenge, of our grudges,
of our own hatred. Forgiveness, on the other hand, is a
school of freedom because it extends our life according
to the breadth of God’s heart. Not seven, but seventy
times seven!

Moc gorących życzeń dla dzieci przystępujących do
Pierwszej Komunii Świętej:
Natalia Betcher
Maja Boguski
Maya Barbara Kapała
Kaia Kurek
Sophia Plis
Alex Radzięta
Veronica Schneider
Adam Wierciszewski
Alexandra Zięba
Kiedy klękniecie przed białym stołem,
by po raz pierwszy przyjmować Pana,
to wtedy radość nad waszym czołem,
radość w niebiosach słońca skąpana,
niechaj zaświeci żywym płomieniem,
miłością wielką, świętym wzruszeniem!
A kiedy Jezus ukryty w Hostii,
zstąpi do waszych serc bezszelestnie
i gdy weselem w nich dziś zagości
- wtedy niech każdy z was cicho westchnie:
Kocham Cię, Jezu... Dziękuję, żeś przyszedł!
Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.
I niech ta Miłość czysta jak serce,
w którym Pan Jezus przebywa chętnie,
z każdym dniem mnoży się w nas
coraz więcej, czyściej, potężniej i coraz piękniej!

„BIAŁY TYDZIEŃ”
W dniach od 14 do 18 września
obchodzony będzie
„Biały Tydzień”.
Zapraszamy wszystkie Dzieci
Pierwszokomunijne wraz z Rodzicami
do uczestnictwa we
Mszy świętej każdego dnia.

Informujemy, że od 20 września, nie będzie Mszy Św. o
godź. 12:30. Wszystkie zamówione intencje, będą
odprawione na mszach koncelebrowanych o godź. 11:00.
Od 1 stycznia nie będzie sobotniej Mszy św. w języku
angielskim o godź. 17:00.
—————————————————————————————

Please note that starting on September 20th, there will no
longer be 12:30 PM Polish Mass on Sundays. Starting
January 1st, there will no longer be 5:00 PM Sunday Vigil
Mass in English.
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.

olcny.org/donate
THIS WEEK WE CELEBRATE:
September 14th - Exaltation of the Holy Cross
September 15th - Memorial of Our Lady of Sorrows
September 18th - St. Stanislaus Kostka
W TYM TYGODNIU OBCHODZIMY:
14 września - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15 września - Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (wspomnienie)
18 września - Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
(święto)

THE COMMUNITY OF OUR LADY OF CONSOLATION CATHOLIC CHURCH
If you would like to be registered as a parishioner, please fill out the form below and return it
to our church office or place in the collection baskets.

NAME: _____________________________________________________________________________________________
DOB

Day _____________________Month______________________________________________________________

ADDRESS: ______________________________________________________________________APT.________________
CITY __________________________________________________ STATE _____________ZIP______________________
TELEPHONE NUMBER(S): ___________________________________________________________________________
EMAIL: _____________________________________________________________________________________________

HOW CAN WE HELP ?
New Registration

Change of Address

Request Envelopes

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.

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.

