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 I kolekta wyniosła $ 1,498.00
Last Sunday’s I collection was $ 1,498.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta wyniosła $ 1,116.00
Last Sunday’s II collection was $ 1,116.00
Dzisiaj II kolekta jest obowiazkową składką diecezjalną na
misje.
Today II collection is obligatory one for diocesan
missions.
Za tydzień II kolekta jest przeznaczone na diecezjalną kampanią
na rzecz rozwoju człowieka
Next Sunday the II collection is for diocese‘s catholic Campaign
for Human Development

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

olcny.org/donate

SPOWIEDZ.PL
WWW.WAPM.PL

Chleb i Wino Mszalne
Bread & Wine
na bieżący tydzień
zostało ofiarowane w intencji
W intencji o Boże błogosławienstwo i łaskę
zdrowia dla Jadwigi

For the conversion of sinners

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Śp. Heleny i Stefana Garlińskich od Ireny i Kazimierza Garlińskich

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

Wieczysta Lampa
do Matki Bożej
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Zmarłych z rodziny od Ireny i Kazimierza Garlińskich

XXXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME

XXXIII NEDZIELA W CZASIE ZWYKŁYM
Wszystko mamy od Boga. On ubogacił nas swymi darami, swą łaską,
miłością, zbawieniem. Przez swe życie, wiarę i dobrą wolę mamy pomnażać dobra otrzymane od Boga. Udział w Eucharystii jest także pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej zajaśniała w nas prawda, że
wszystko mamy od Boga, że On uczynił nas synami światłości, że On
uczyni nas włodarzami nieba i uczestnikami swojej radości.
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.
W listopadzie, codziennie o godz. 6:30 pm odmawiamy róźaniec w
intencji zmarłych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
WOTYWNE ŚWIECE LISTOPADOWE

Uprzejmie 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. 12 PM – 4 PM.

W bieżącym tygodniu patronują nam:
16 listopada—Matka Bożea Otrobramska
17 listopada - św. Elzbieta Węgierska
18 listopada - bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica
20 listopada - św. Rafał Kalinowski, prezbiter
21 listopada - ofiarowanie Najświetszej Maryi Panny
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 Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. 140 r. po narodzeniu Jezusa, czytamy, że
rodzicami Maryi był św. Joachim i św.Anna , którzy stali się jej rodzicami w bardzo późnym
wieku. Dlatego przed swoją śmiercią oddali Maryję na wychowanie i naukę do świątyni, gdy
Maryja miała zaledwie trzy lata. (Wg. Apokryfów z VI w.) Tam
Pozostawała do 12 roku życia.
Maryja przez całe życie była oddana Bogu - od momentu, w którym została
niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny, a potem ofiarowanie w świątyni. Stała się w
ten sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami. Od
wieków Maryja była przeznaczona w Bożych planach dla wypełnienia wielkiej zbawczej
misji. Upatrzona przez Opatrzność na Matkę Zbawiciela, przez samo to stała się darem dla
Ojca. Do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z całym oddaniem - o czym
świadczą chociażby jej własne słowa wypowiedziane do Gabriela: "Oto ja, służebnica
Pańska" (Łk 1, 38).
W naszych czasach nie ma już zwyczaju ofiarowywania swoich dzieci Bogu na służbę w
świątyni. Wszyscy jednak zostaliśmy niejako przedstawieni Bogu przez naszych rodziców w
czasie chrztu. Nie powinniśmy zapominać o tamtym wydarzeniu, ale
nieustannie odnawiać w swoim życiu chęć poświęcania siebie Bogu i szukania Jego woli.

We have everything from God. He enriched us with his gifts,
grace, love, salvation. Through our life, faith and good will,
we are to multiply the goods received from God. Participation
in the Eucharist is also the multiplication of God's talents so
that the truth that we have everything from God, that He has
made us sons of light, will make us rulers over heaven and
sharers in His joy, may shine in us more fully.
NOVEMBER - MONTH OF ALL SOULS

In November, we remember those who have died.
Special envelopes are in the monthly sets every registered
parishioner already received. Please fill them out and return either
on Sunday collection or to the rectory. The envelopes, returned
with your intentions, will be placed on the side altar for the month
of November.
We will pray the Holy Rosary for our deceased loved ones
during the month of November.
NOVEMBER VOTIVE CANDLES
We kindly inform you that seven day votive candles for the
deceased can still be ordered after Mass or
in the parish office Monday to Friday from 12 PM to 4 PM.
There is a $12 offering per candle.

This week we celebrate:
November 17th - Saint Elizabeth of Hungary
November 21st - Presentation of the
Blessed Virgin Mary
November 22nd - Saint Cecilia

THE PRESENTATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

When she was only three years old, the Blessed Virgin Mary was taken to the
Temple in Jerusalem by her parents, St. Joachim and St. Anne. (We celebrate
their feast day on July 26.) Mary's whole life was to belong to God. He had
chosen her to be the Mother of his Son, Jesus. The Blessed Virgin was happy
to begin serving God in the Temple. And St. Joachim and St. Anne were
pleased to offer their saintly little girl to God. They knew that God had sent her
to them.
In the Temple, the high priest received the child Mary. She was placed among
the girls who were dedicated to prayer and Temple service. The high priest
kissed and blessed the holy child. He realized that the Lord had great plans for
her. Mary did not weep or turn back to her parents. She came so happily to the
altar that everyone in the Temple loved her at once.
St. Joachim and St. Anne went back home. They praised God for their blessed
daughter. And Mary remained in the Temple, where she grew in holiness. She
spent her days reading the Bible, praying and serving the Temple priests. She
made beautiful linens and splendid vestments. Mary was loved by all the other
girls because she was so kind. Mary tried to do each of her duties well, to
please God. She grew in grace and gave great glory to the Lord.

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, Stanisław Nykiel,
Jacek Strządała, Robert Grabias
If you know someone who should be added or taken off this prayer list, please call the rectory.

