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 $ 1,201.00
Last Sunday’s first collection was $ 1,201.00
W ubiegłą niedzielę druga kolekta wyniosła $ 1,394.00
Last Sunday’s second collection was $ 1,394.00
Dzisiaj druga kolekta jest specjalną na Uroczystość Wszystkich
Świętych
Today II collection is fthe special one or All Saints.
Za tydzień druga kolekta jest przeznaczona na naprawy w
naszym kościele
Next Sunday the second collection is for monthly repair &
maintenance

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
olcny.org/donate

KATOLIK.PL

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

Za śp. Mariana Szumiło
i śp. Jerzego Szumiło
-od Reginy Szumiło wraz z rodziną

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Za śp. Mariana Szumiło i śp. Jerzego Szumiło
- od Reginy Szumiło z Rodziną

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Za śp. Mariana Szumiło i śp. Jerzego SzumiłoOd Reginy Szumiło z Rodziną

Wieczysta Lampa
do Matki Bożej

Uprzejmie 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.

na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Za śp. Mariana Szumiło i śp. Jerzego Szumiło
- od Reginy Szumiło z Rodziną

All Saints

1 LISTOPADA
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W radosną Uroczystość Wszystkich Świętych gromadzimy się na Eucharystii, aby
wspominać i modlić się do tych wszystkich, którzy przebywszy trud ziemskiego pielgrzymowania, cieszą się chwałą zbawionych w niebie. Właśnie poprzez tę eucharystyczną ofiarę, poprzez uczestnictwo w Ciele i Krwi Pańskiej pragniemy jak najpełniej
zjednoczyć się z nimi i wspólnie wychwalać Dobrego Boga za cuda, jakich dokonał w
ich życiu oraz za to, że nas wszystkich powołał do udziału w swojej świętości.
Tematem przewodnim dzisiejszej liturgii słowa jest prawda o życiu wiecznym. Św. Jan
w swej proroczej wizji ukazuje nam chwałę, jaką odbiera Bóg w niebie. Otaczają Go
zbawieni ze wszystkich narodów, pokoleń i języków, ci, którzy dzięki mocy Chrystusa
byli zdolni wypełnić błogosławieństwa z Ewangelii. Nas także powołał Bóg do świętości i otrzymamy ją, jeśli całą nadzieję położymy w Bogu i uwierzymy w słowa, które

LISTOPADOWE WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
W listopadzie modlimy się za naszych bliskich zmarłych. Prosimy o
wypisanie imion i nazwisk bliskich Wam osób, które Bóg powołał do
wieczności. Wypełnione koperty zwracamy na niedzielną kolektę, do
zakrystii lub kancelarii parafialnej. Codziennie o godz. 6:30 pm odmawiamy
rózaniec w intencji zmarłych
Tradycyjnie, nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość
Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami
uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8
listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska
wydała specjalny dekret, że można je uzyskać przez cały miesiąc.

WOTYWNE ŚWIECE LISTOPADOWE

U przejmie informujemy, że nadal można rezerwować
listopadowe 7 dniowe świece wotywne w intencji zmarłych.
Ofiara za każdą świecę wynosi $12 (w zakrystii po Mszy
św. lub w kancelarii parafialnej, od poniedziałku do piątku
w godź. 12pm – 4pm).
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.

Wszystkim dzieciom, które przyjęły Chrzest Święty
w naszym Kościele oraz ich rodzicom życzymy
obfitości błogosławieństwa Bożego.
24 listopada 2020 Chrzest Święty przyjęła
Zuzanna Miniuk

All baptized Christians who have died and are now with God in glory are
considered saints. All Saints Day is intended to honor the memory of
countless unknown and uncanonized saints who have no feast days. Today we thank God for giving ordinary men and women a share in His
holiness and Heavenly glory as a reward for their Faith. This feast is
observed to teach us to honor the saints, both by imitating their lives and
by seeking their intercession for us before Christ, the only mediator between God and man (I Tm 2:5). The Church reminds us today that God’s
call for holiness is universal, that all of us are called to live in His love
and to make His love real in the lives of those around us. Holiness is
related to the word wholesomeness. We grow in holiness when we live
wholesome lives of integrity, truth, justice, charity, mercy, and compassion, sharing our blessings with others. The Beatitudes can be understood
as a framework for Christian living. Because of this, it is natural that we
proclaim this Gospel on the Feast of All Saints. Saints are people who
lived the spirit of the Beatitudes as Jesus lived. On this day, we too are
challenged to model our lives on the spirit and promises of the Beatitudes
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
on the side altar for the month of November.
Traditionally, by visiting a church or public chapel with prayer on the feast
of All Saints and on All Souls' Day, we can, under ordinary conditions,
obtain a plenary indulgence, that is, complete forgiveness of punishment
for souls in purgatory. By fulfilling certain conditions, we can obtain a
plenary indulgence from November 1 to 8 for a pious (or prayerful) visit to
the cemetery. We can get a plenary indulgence once a day. In connection
with the Covid-19 pandemic, the Apostolic Penitentiary has issued a special decree on obtaining indulgences for the dead in November 2020 - You
can get them for a whole month, not only from November 1 to 8!
NOVEMBER VOTIVE CANDLES
We kindly inform you, that seven day votive candles for the
deceased can be still ordered after Mass or in the parish office
Monday to Friday from 12PM to 4 PM. There is a $12 offering
per candle.
W tym tygodniu przypada:
4 listopada- Pierwszy Czwartek Miesiąca modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie,
5 listopada- Pierwszy Piatek Miesiąca—
Spowiedź Święta od godz.6 wieczorem
6 listopada- Pierwsza Sobota Miesiąca –
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi,

Zachęcamy do specjalnej nowenny poprzez przeżycie 33dniowego Przygotowania się do oddania się w niewolę Jezusowi
przez Maryję najlepiej (od 5 listopada – 8 grudnia) i zawierzenia w niewolę Maryi. Wg Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort Po więcej informacji odsyłamy na stronę http://
www.duchprawdy.com/33_dni_przygotowania_wg_traktatu_s
w_ludwika.pdf

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,
munt 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.

Zyg-

