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 12PM to 4PM
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 $ 1,851.00
Last Sunday’s first collection was $ 1, 851.00
W ubiegłą niedzielę druga kolekta wyniosła $ 1,263.00
Last Sunday’s second collection was $ 1,263.00
Dzisiaj druga kolekta jest przeznaczona na ogrzewanie naszego koscioła .
Today II collection is for fuel to keep our church comfortable.
Za tydzień druga kolekta jest specjalną na Dzień Wszystkich
Świętych.
Next Sunday the second collection is All Saints one.

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
SPOWIEDZ.PL

WWW.WAPM.PL

Chleb i Wino Mszalne
Bread & Wine
na bieżący tydzień
zostało ofiarowane w intencji

Za zmarłych z rodziny Matejczyk,
Kowalczuk, Kosior, Gaiński—
od rodziny

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Za zmarłych z rodziny Kłoda i Witek

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Za zmarłychz rodziny Skiba i Motyka

Wieczysta Lampa
do Matki Bożej
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Za śp. Zdzisława Skibę w 9 rocz. śmierci
Przypominamy, że nie ma Mszy Św. o godź. 12:30.
Wszystkie zamówione intencje, są odprawione na mszach koncelebrowanych o godź. 11:00.
Please note that there will no longer be 12:30 PM Polish Mass on Sundays.

Miłość największym przykazaniem

“You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all
your soul, and with all your mind. This is the greatest and the
first commandment. The second is like it: You shall love your
neighbor as yourself” (Mt.22:37-39).

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Nie jest prawdziwym chrześcijaninem ten, kto nie umie kochać. Bóg
nieustannie kieruje do nas apel miłości, a największym Jego
przykazaniem jest obowiązek miłości Boga i bliźniego. Udział w
Eucharystii ma być znakiem naszej miłości do Boga, który oddał się nam
w słowie i Chlebie życia. Ma być także znakiem naszej miłości do bliźnich,
którzy nas otaczają, potrzebują naszej modlitwy i materialnego wsparcia.
W największym przykazaniu miłości Boga i bliźniego zawiera się cała
moralność chrześcijańska. Podobnie, jak św. Paweł i pierwsi
chrześcijanie,my również mamy je wypełniać, aby zasłużyć na
miłosierdzie Boga, który zawsze nas kocha.

LISTOPADOWE WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH

Już w następną niedzielę rozpoczyna się listopad, w
którym modlimy się za naszych bliskich zmarłych.
Prosimy o wypisanie imion i nazwisk bliskich Wam osób,
które Bóg powołał do wieczności. Wypełnione koperty
prosimy o zwrot na niedzielną kolektę, do zakrystii lub

WOTYWNE ŚWIECE LISTOPADOWE
Informujemy, że w zakrystii po Mszy św. lub w
kancelarii parafialnej, od poniedziałku do piątku w
godź. 12pm – 4pm, można zarezerwować listopadowe
7 dniowe świece wotywne w intencji zmarłych. Ofiara
za każdą świecę wynosi $12

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
Od poniedziałku do piątku
od godziny 3:00 PM do 6:30 PM
zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu.
O godzinie 3:00 odmawiana jest
Koronka do Bożego Miłosierdzia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
28 pażdziernika- św Szymon Apostoł i św. Juda Tadeusz

XXX SUNDAY IN ORDINARY TIME
Jesus gives a complete summary of the moral law found in
the Ten Commandments. The first three Commandments
reveal that we must love God above all and with all our
might. The last six Commandments reveal that we must love
our neighbor. The moral law of God is as simple as fulfilling
these two more general commandments.Love is spelled out
clearly in the Gospels and we are called to embrace a radical
life of true love and charity.We are not only called to love; we
are called to love with all our being. We must give of
ourselves completely and without reserve.
Lord, I choose to love You with my whole heart, mind, soul and
strength. I also choose to love all people as You love them. Give
me the grace to live these two commandments of love and to see
them as the path to holiness of life. I do love You, dear Lord. Help
me to love You more. Jesus, I trust in You.

NOVEMBER MONTH OF ALL SOULS

November 2nd is All Souls Day, the day set aside to remember
those who have died. Special envelopes are in the monthly sets
every register parishioner already received . Please fill them out
and return either on Sunday collection or to the rectory. We will
pray for our deceased loved ones for the whole month of November. The envelopes, returned with your intensions, will be pleced

NOVEMBER VOTIVE CANDLES
Seven day votive candles for the deceased
can be ordered after Mass or in the parish office Monday to Friday from 12PM
to 4 PM. There is a $12 offering per candle.
Przypominamy, że chrześcijańskim świętem ,
dedykowanym zmarłym jest 1 listopada, czyli
Wszystkich Świętych, które przypada w najbliższą
niedzielę. 2 listopada modlimy się za dusze w czyśću
cierpiące. Przez cały miesiąc listopad modlimy się w
intencji zmarłych.
Please remember, that next Sunday , November 1 we celebrate
All Saints Day. November 2 is All Souls Day.
Thanks to the prayers of the faithful on Earth, the dead are
cleansed of their sins so they may enter into heaven. During the
month of November we pray for our deceased loved ones.

THIS WEEK WE CELEBRATE:
28 October - St. Simon and St. Jude

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: _____________________________________________________________________________________________

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

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.

