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 Coun-

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
the rectory office and register.

Kolekty / Collections
W ubiegłą niedzielę I kolekta wyniosła $ 1,506.00
Last Sunday’s I collection was $ 1,506.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta wyniosła $ 1,312.00
Last Sunday’s II collection was $ 1,312.00
Dzisiaj II kolekta jest przeznaczona na ogrzewanie naszego
kościola
Today II collection is for for heating expenses.
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na Apel Biskupa
Next Sunday the II collection is for Bishop’s Appeal

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 n Wino Mszalne
Bread & Wine
na bieżący tydzień
zostały ofiarowane
w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski
- od Marianny Masłowskiej

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana
w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski
- od Marianny Masłowskiej

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana
w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski
- od Marianny Masłowskiej

Wieczysta Lampa
do Matki Bożej
na bieżący tydzień
została ofiarowana
w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski
- od Marianny Masłowskiej

Second Sunday
in
Ordinary Time

Druga Niedziela
Zwykła

Każdy z nas jest dzieckiem Boga
i jest powołany do pełnienia uczynków miłości
w chrześcijańskim życiu.
Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy
uczestniczyć przygotowuje nasze serca
do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu,
a przede wszystkim oczyszcza nasze intencje
i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu.
Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest
powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i
głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie
w Jezusie Chrystusie
w Tajemnicy Wcielenia.

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.

Each of us is a child of God and we are called to
perform works of mercy in our life. The Eucharistic
Sacrifice in which we desire participate, prepares
our hearts to fulfill God's will everyday , and,
above all, it purifies our intentions and desires that
are not of God's design.
Every person, from the moment of baptism, is
called by the Creator to fulfill His will and proclaim the truth, which has found its fulfillment
in Jesus Christ
in the Mystery of the Incarnation.

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.

W tym tygodniu patronuja nam :
17 stycznia - św. Antoni, opat
18 stycznia - św. Małgorzata Węgierska, dziewica
20 stycznia - św. Fabian, papież i męczennik
20 stycznia - św. Sebastian, męczennik
21 stycznia - św. Agnieszka, dziewica i męczennica
22 stycznia - św. Wincenty Pallotti, prezbiter

This week we celebrate:
17 January - Saint Anthony of Egypt
18 January - St Margaret of Hungary
20 January - Saint Fabian
20 January - Saint Sebastian
21 January- Saint Agnes
22 January - Saint Vincent

Wszyscy święci i święte
Boże módlcie się za nami !

Drodzy Parafianie,

All saints of God,
Please pray for us !

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.

SPOTKANIE Z PANEM NA MODLITWIE
JÓZEF AUGUSTYN SJ
Fragment książki: „Intymność i wolność. Spotkanie z Jezusem”
MODLITWY IDĄ I WRACAJĄ—Nie ma modlitwy niewysłuchanej ( C. K. Norwid )
„Modlitwy idą…” Gdzie idą nasze modlitwy? Przed tron Boga Ojca. Ale one same nie idą. Zanosi
je Jezus Chrystus przez Maryję. To On nieustannie wstawia się za nami.
Założyciel zakonu jezuitów, św. Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchownych na zakończenie medytacji poleca odprawić rozmowę z trzema świętymi Osobami: „Rozmowa pierwsza skierowana do Pani naszej, aby mi wyjednała u
Syna swego łaskę. Rozmowa druga skierowana do Syna, aby mi to samo wyjednał u Ojca. Rozmowa trzecia skierowana do Ojca,
aby On sam, Pan odwieczny, udzielił mi tego samego” (Ćwiczenia duchowne 63).
Czyż Jezus nie powiedział: Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. […] Nie
tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie (J 17, 9. 20).
Uwierzyliśmy w to świadectwo Apostoła Jana i wierzymy, że Jezus modli się za nami. Zanim my sami zaczynamy się modlić, to za
nas modli się Jezus do Ojca, a my dołączamy się do Jego modlitwy.
Jezus zaprasza nas, abyśmy dołączali się do Jego modlitwy. W Ogrójcu mówi do Apostołów: Smutna jest moja dusza aż do śmierci;
zostańcie tu i czuwajcie ze Mną (Mt 26, 38). A gdy Jezus przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących, rzekł do Piotra: Tak [oto] nie
mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? (Mt 26, 40).
Nie ma modlitwy niewysłuchanej, wszystkie one idą przed tron Ojca niebieskiego ... C.d.n. ...

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.
Matko Boża , opiekuj się nami i
prowadż nas do Twego Syna Jezusa Chrystusa!

O 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 away 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.
Our Lady, Mother of God, please
protect us and lead us to Your Son
Jesus Christ.

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, Regina Szumiło, Marianna Masłowska
If you know someone who should be added or taken off this prayer list, please call the rectory.

