KSIĘŻA SALWATORIANIE.PL
Pastor – Fr. Wieslaw P. Strzadala SDS

Vicar - Fr. Andrzej Waśko SDS
arish Office: 718-388-1942

Mr. Thomas Raczkowski - Organist
Mr. Bogusław Szast - President of Pastoral

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 / Rosary
7:00 PM — Polish Holy Mass

SATURDAY MASS
8:00 AM — Holy Mass
SUNDAY VIGIL MASS
7:00 PM — Holy Mass
SUNDAY MASSES
8:00 AM — Polish Holy Mass
9:30 AM — English Holy Mass
11:00 AM — Polish Holy Mass
6:30 PM — Devotion / Rosary
7:00 PM — Polish Holy Mass

Fax: 718-388-8993

E-mail: olc11249@gmail.com Website: olcny.org
Facebook: Parafia

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:7:30AM; 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

Kolekty / Collections
W ubiegłą niedzielę I kolekta wyniosła $ 1,411.00
Last Sunday’s I collection was $ 1,411.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta wyniosła $ 1,464.00
Last Sunday’s II collection was $ 1,464.00
Dzisiaj II kolekta jest przeznaczona na naprawy w naszym
kościele
Today II collection is for for maintenance & repairs in our
church
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na ogrzewanie naszego
kościoła
Next Sunday the II collection is for fuel to keep our
church comfortable during the year

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
Andrzej Waśko SDS - Vicar
SPOWIEDZ.PL

WWW.WAPM.PL

KATOLIK.PL

olcny.org/donate
Chleb i Wino Mszalne
Bread & Wine
na bieżący tydzień
zostały ofiarowane
w intencji zmarłych
z rodziny Szczepański i Cichowski

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana
w intencji zmarłych
z rodziny Szczepański i Cichowski

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana
w intencji zmarłych
z rodziny Szczepański i Cichowski

Wieczysta Lampa
do Matki Bożej
na bieżący tydzień
została ofiarowana
w intencji zmarłych
z rodziny Szczepański i Cichowski

The Baptism
of the Lord

Niedziela Chrztu
Pańskiego
Dziś świętujemy ważne wydarzenie,
jakim był Chrzest Pański.
Bylo to objawienie Bożej mocy w Chrystusie.
Pan Jezus przybywa nad Jordan wraz z tłumem
grzesznych ludzi i przyjmuje chrzest
z rąk Jana Chrzciciela.
Pan Bóg objawia swoją miłość właśnie tam,
gdzie jej najbardziej potrzeba,
czyli w naszych duszach
naznaczonych skutkami grzechu.
Prawda tego wielkiego zbliżenia się wszechmocy Bożej
do naszej nędzy jest potwierdzona zstąpieniem Ducha
Świętego oraz słowami Boga Ojca o umiłowaniu Syna.

Today we celebrate the Baptism of the Lord.
It was a manifestation of God's power
in Jesus Christ.
The Lord Jesus comes to the Jordan River with a
crowd of sinful people and is baptized
by the hands of John the Baptist.
God reveals his love right there,
where it is needed most,
that is in our souls marked by the effects of sin.
The truth of God's omnipotence to our poverty is
confirmed by the descent of the Holy Spirit
and by the words of God the Father
about the love of the Son.

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.

EUCHARISTIC ADORATION
Exposition of the Blessed Sacrament
is Monday thru Friday
from 3:00 PM to 6:30 PM.
Please, plan to spend some time in the church
during these hours.

PARISH STEWARDSHIP PROGRAM

PROGRAM TROSKI O PARAFIĘ

Wszystkie parafie w diecezji Brooklyn uczestniczą w
programie „Parish Stewardship Program” , czyli programie troski o parafię
który rozpoczął się kilka miesięcy temu.
Akcja ta ma zachęcić parafian i
wiernych do tego, aby dzieła naszej parafii były
kontynuowane w tym pokoleniu jak i w przyszłych.
Utrzymanie naszej parafii i troska o zapewnienie duszpasterskich potrzeb
Dla rodzin zapisanych do parafii stają się coraz trudniejsze,
Biorąc pod uwagę tygodniowe wahania donacji
i wpływ COVID-19 na finansową kondycję naszej parafii.
Zachęcamy osoby modlące się w naszej wspólnocie parafialnej do:

•

All parishes in Diocese of Brooklyn must participate in a Parish
Stewardship Program that has begun a few months ago.
Many families received letters prepared by the Diocese on behalf of our
parish. The program is created to ensure the works of our
wonderful parish can be shared with this generation and beyond.
Preserving our parish and serving the pastoral needs of our
registered families is becoming increasingly more difficult given
weekly fluctuations in offertory and the impact COVID-19
has had on our finances.
We ask you to:

•

Zapisania się do regularnego składania donacji na parafię
W formie elektronicznej.

•

•

Rozważenie rozsądnego zwiększenia tygodniowej składki,
aby zrekompensować znaczne straty, jakich doświadczyliśmy podczas
COVID-19, utrzymać nasz duchowy dom oraz kontynuować pracę misyjną parafii.

Osoby preferujące używanie kopert niedzielnych, zachęcamy do odsyłania tychże
kopert z dotacją, nawet jeśli nie będziecie uczestniczyć w daną niedzielę w kościele.
Celem programu jest zachęcenie do zaangażowania się każdego z nas.
Jedynie razem, bez oglądania się na innych, musimy zatroszczyć się o dobro naszej
parafii dzisiaj i na przyszłe lata.
Składamy serdeczne Bóg zapłać tym, którzy już zadeklarowali swój udział
w Programie Troski O Parafię

Enroll in electronic giving, or

• Consider a reasonable increase to your already generous
weekly contribution. Any increase you can commit to will allow us
to recoup the considerable losses we experienced during COVID19,
maintain our spiritual home, and sustain our parish programming and liturgy.
•

If envelopes are your preferred method of support, and you are
taking advantage of our transmitted Masses instead of attending
Masses in the church due to COVID-19, we kindly ask that you
continue to send them in to our parish office or drop them off to the rectory mailbox.
The program is meant to encourage the commitment of every
member of our parish family. Only together, without looking at our
neighbors, must we care for the good of our parish today and for future years.
Thank you for all, who already declared your participation
in the Parish Stewardship Program.

Niech Wam Pan Bóg
błogosławi !

Drodzy Parafianie,

PARISH DUES

Prosimy o odnowienie przynależności do parafii. Opłata członkowska dla
osoby indywidualnej lub całej rodziny, niezmiennie wynosi $25 za rok.

Drodzy Goście naszej Parafii,

Jeśli jeszcze nie jesteście członkami naszej Rodziny Parafialnej,
prosimy o zarejestrowanie się.

Dear Parishioners,

Please remember to renewed your membership.
Parish dues are $ 25 for individual or family.
Your membership dues is to support our parish ministry.

Dear Visitor of Our Parish,

If someone would like to become a member of our Parish Family,
please stop by the rectory office and register.

THE COMMUNITY OF OUR LADY OF CONSOLATION ROMAN -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

Boże dobry i miłosierny,
polecamy Twojej opiece nasz
dom, rodzinę i wszystko, co
posiadamy. Błogosław nam,
strzeż od złego, chroń w
niebezpieczeństwie, zachowaj od
nieszczęścia i umacniaj naszą
wiarę. W smutku i cierpieniu
daj ufną nadzieję. Spraw,
abyśmy zawsze byli złączeni z
Tobą przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

Change of Address

Request Envelopes

O Good and Merciful God,
we entrust to Your protection
our home, family
and everything we have.
Please, bless us and keep us away
from evil, keep us from misfortune
and strengthen our faith.
In sorrow and suffering, give us a
trusting hope.
May we always be united to you
through our Lord, Jesus Christ .
Amen.

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.

