KSIĘŻA SALWATORIANIE.PL

Fr. Wiesław P. Strządała SDS - Pastor
Mr. Thomas Raczkowski - Organist
Mr. Bogusław Szast - President of Pastoral Council

Vicar - 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 $ 1,193.00
Last Sunday’s I collection was $ 1,193.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta wyniosła $ 1,346.00
Last Sunday’s II collection was $ 1,346.00
Dzisiaj II kolekta jest przeznaczona na diecezjalną kampanię na rzecz
rozwoju człowieka
Today II collection is for diocese‘s catholic Campaign for Human
Development
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na Doroczny Apel Biskupa
2020
Next Sunday the II collection is for Annual Catholic Appeal 2020

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

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana za
Śp.Jadwigę Hulanicką w 2 rocz. śmierci oraz
śp. Jerzego Szumiło– od Reginy Szumiło z rodziną

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Śp.Jadwigę Hulanicką w 2 rocz. śmierci oraz
śp. Jerzego Szumiło– od Reginy Szumiło z rodziną

Wieczysta Lampa
do Matki Bożej

na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Śp.Jadwigę Hulanicką w 2 rocz. śmierci oraz
śp. Jerzego Szumiło– od Reginy Szumiło z rodziną

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechswiata
W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół celebruje Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata.
Nasz Pan nie jest bezwzględnym
władcą, ale Pasterzem, który
troszczy się o każdego człowieka. Jego Królestwo to miłość,
sprawiedliwość i pokój. Na końcu czasów Chrystus powtórnie
przyjdzie na ziemię i rozliczy
nas z uczynków miłości.
Potwierdźmy dziś nasz wybór
Jezusa na Króla naszego życia
osobistego, rodzinnego i społecznego. Zjednoczeni z Jezusem Chrystusem możemyzdążać
do jedności Królestwa, w któŚwięto Dziękczynienia
26 listopada 2020 r.
Msza święta będzie sprawowana o godż 10:00 rano.
Informujemy, że w tym dniu nie będzie wystawienia Najświętszego
Sakramentu oraz Nabożeństwa Różańcowego
i Mszy świętej o godz. 19
W dniu 26 ( czwartek )i 27 listopada Kancelaria parafialna będzie
nieczynna.
Wszystkim parafianom i gościom naszej parafii życzymy smacznego indyka!
Czterdziestogodzinne Nabożeństwo Eucharystyczne
Okres Adwentu pragniemy w naszej wspólnocie parafialnej rozpocząć Czterdziestogodzinnym Nabożeństwem Eucharystycznym.
W ciągu trzech dni będziemy starali sie pogłębić naszą więź z Chrystusem Eucharystycznym.
Gorąco zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie w dniach 29 listopada, 30
listopada i 1 grudnia 2020.
APEL KATOLICKI 2020
Doroczny Apel Katolicki potrzebuje naszego wsparcia.
Prosimy, aby wszyscy parafianie i goście naszej parafii, po głębokiej
modlitwie, podjęli decyzję o wielkości swojego daru na tegoroczny

Apel.
Dzieła i posługi, które są prowadzone dzięki darowiznom pomagają osobom potrzebującym w naszej diecezji Brooklyn i Queens Zapewniamy, że datków na Doroczną
Apel Katolicki nie można wykorzystać do celów innych niż zamierzone. Zachęcamy
wszystkich do obejrzenia krótkiego wideo ACA 2020 na stronie internetowej:

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.
LISTOPADOWE WYPOMINKI I SWIECE WOTYWNE

W listopadzie, codziennie o godz. 6:30 pm odmawiamy róźaniec w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W zakrystii lub biurze parafialnym można zamówić 7dniowe
świece votywne w intencji zmarłych.

Our Lord Jesus Christ the King of Universe— Solemnity
There are compelling images of Christ on this solemn feast today. One is
of the shepherd who lovingly and humbly cares for his sheep. The other is
of a mighty King, ruler of the universe, and heaven and earth. In this
image He judges on how we cared for one another, saying: “Whatever you
did for one of the least brothers of mine, you did for me”.

Thanksgiving Day

November 26, 2020
On this day,the is the only one Holy Mass at
10:00AM held in English and Polish.
The Eucharistic Adoration and Devotion
and the Holy Mass at 7 PM are canceled.
On November 26 and 27 Parish office will
be closed.

Rekolekcje Adwentowe
Serdecznie zapraszamy do
udziału w rekolekcjach adwentowych, które w naszej
parafii rozpoczną się w
czwartek 3 grudnia i trwać
będą do niedzieli 6 grudnia.
Pamiętajmy, że Adwent jest po to, by spotkać Pana Jezusa....
ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2020
The 2020 Annual Catholic Appeal needs your support. We
ask that everyone prayerfully consider making a gift to the
2020 Appeal. The work and services made possible through
your donation to the Annual Catholic Appeal help people in Brooklyn
and Queens in ways that no one parish can alone. Please remain assured
that your gift to the Annual Catholic Appeal cannot be used in the
settlement of abuse claims or for anything other than their intended
purpose. We encourage all to watch the brief 2020 ACA Video online
at:CFBQ.org/ACAVideo
Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu.
Serdecznie pozdrawiamy
solenizantów i jubilatów tygodnia,
przekazując słowa najlepszych życzeń.
Dla ostatnio zmarłych naszych parafian
pragniemy prosić o szczęście wieczne.
***
The money that is donated for weekly collections and on line donations
is the only source of income to suport our parish.
We are eternally grateful for the generosity of all our parishioners.
Our church would not be what it is without the overbounders of generoNOVEMBER PRAYERS AND VOTIVE CANDLES

Every day during the month of November we pray the
Holy Rosary for our deceased loved ones .
We invite you to pray together.The seven day votive
candles for the last week of this month can be still
ordered after Mass or in the parish office.

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.

