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 $ 1,335.00
Last Sunday’s I collection was $ 1,335.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta wyniosła $ 1,172.00
Last Sunday’s II collection was $ 1,172.00
Dzisiaj II kolekta jest składką diecezjalną na Apel Biskupa
Today II collection is for Bishop’s Appeal
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na ogrzewanie
naszego kościoła
Next Sunday the II collection is 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 o Boże Błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Marianny Masłowskiej i
jej męża

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana
W intencji o Boże Błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Marianny Masłowskiej i jej męża

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana
W intencji o Boże Błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Marianny Masłowskiej i jej męża

Wieczysta Lampa
do Matki Bożej
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji dziękczynnej
Matce Bożej za otrzymane łaski dla Marianny i
jej męża

Czwarta Niedziela
Zwykła

Fourth Sunday in
Ordinary Time

Obecność Jezusa Chrystusa
w ludzkim życiu
jest nieocenionym szczęściem człowieka.
Szatan drży przed Jezusem, bo wie kim On
jest: „Święty Boży”.
Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu,
który przekazuje naukę z „mocą”, jesteśmy
pewni, że nie zginiemy. Przyjęcie Bożej
prawdy z wiarą
i wierność nauce Pana
gwarantuje zbawienie.

The presence of Jesus Christ
in our life give us happiness.
Devil trembles before Jesus because
he knows who He is: "Holy of God".
With the Master of Nazareth in his life
who transmits the teaching with
"power", we are sure that we will not
perish. Accepting God's truth with
faith and being faithful to the Lord's
teaching guarantees salvation.

W tym tygodniu we wtorek 2 lutego przypada Święto
Ofiarowania Pańskiego Czterdziestego dnia po Bożym
Narodzeniu obchodzimy pamiątkę ofiarowania Pana
Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez
Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Święto Ofiarowania Pana Jezusa obchodzone jest od VI
w. i jest jednym z najważniejszych świąt. Tradycyjnie
ten dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej.
W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez
Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa
i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na
oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). W
tym dniu poświęcone są świece, których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, który
uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem
wszystkich praw natury.
Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.
W tym dniu Kościół powszechny obchodzi
ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia
Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby,
które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w
niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych,
stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach
świeckich. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

OnTuesday This week , February 2nd , on the
fortieth day after Christmas, we celebrate the
Presentation of Jesus in the temple in Jerusalem
and the rite of cleansing performed by the Mother
of God.
The Feast of the Presentation of the Lord Jesus has
been celebrated since the 6th century and is one of
the most important holidays. Traditionally, this day
is called the day of Our Lady of the Candles. In
this way, the fact that Mary brought baby Jesus to
the temple is emphasized. The celebration was
accompanied by a procession with candles. At the
time of the Presentation, the old man Simeon took
Jesus in his hands and spoke the prophetic words:
"The light for revelation to the Gentiles and for the
glory of Israel" (Lk 2:32). On this day candles are
consecrated and they flame symbolizes Jesus - the
Light of the world, Christ who calmed the storms,
was, is and will always be the Lord of all the laws
of nature.
For the last time this year, the liturgy presents us Christ the Child.
On February 2, Catholic Church celebrates Day of
Consecrated Life, devoted to prayer for people who
have dedicated their lives to the service of God and
people in countless orders, religious communities,
associations of apostolic life and secular institutes.
Let us remember about them in our prayers.

31 stycznia - św. Jan Bosko, prezbiter
2 lutego - Ofiarowanie Pańskie
3 lutego - św. Błażej, biskup i męczennik
5 lutego - św. Agata, dziewica i męczennica

January 31 - St. John Bosco
February 2 - Presentation of the Lord
February 3 - St. Blaise
February 5 - Agatha

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 wracają, gdy są z miłości.
„Modlitwy idą i wracają– nie ma niewysłuchanej. Dlatego wszystkie wysłuchane, że każda zwraca się na powrót.
A dlatego powraca każda z modlitw, że wszystkie są z Miłości”.
Modlitwy wracają, gdy są z miłości. Z miłości do nas modli się Jezus za nas, a my z miłości do Jezusa modlimy się z Nim, do
Niego. Gdy nasze modlitwy są naszą odpowiedzią miłości na miłość Jezusa do nas, wówczas– posługując się słowami poety–
możemy powiedzieć, że „wszystkie są z miłości”.
Gdy doświadczamy wewnętrznego oporu i zniechęcenia na modlitwie, gdy nie chce się nam modlić, wówczas wzbudzajmy dobre
intencje i deklarujmy świadomie i w wolności naszą miłość do Pana.
Niech moja modlitwa, Panie Jezu, będzie towarzyszeniem Twojej modlitwie, niech będzie moją ubogą odpowiedzią miłości na
Twoją odwieczną Miłość do mnie.
W życiu modlitwy liczy się tylko miłość, ona jest wszystkim. „A kto pracował na Miłość, ten z miłością pracować potem będzie”.
To niezwykłe, genialne, prorocze słowa. Modląc się codziennie, robiąc rachunek sumienia, uczestnicząc w Eucharystii, przystępując
do sakramentu pojednania, pracujemy na miłość, na każdą miłość: na miłość Boga, bliźnich oraz miłość do samych siebie.

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.
Godzina Święta
Towarzystwa Najświętszego Serca
Pana Jezusa
W każdą środę o godz. 5:30 po południu.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

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.
Wszystkich zainteresowanych Słowem Bożym zapraszamy na
spotkania biblijne Lectio Divina w każdy czwartek po
Mszy św. wieczornej, prowadzone przez Ks. Andrzeja w
oparciu oprojekt Krakowskiego Centrum Formacji
Duchowej „Nowa Jakość Życia”

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca
Spowiedź św. od godz. 6:00.
W sobotę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na
comiesięczne Nabożeństwo Pierwszosobotnie

This week we celebrate FIRST FRIDAY DEVOTION in
reparation to the Sacred Heart of Jesus and First Saturday
in reparation to the Immaculate Heart of Mary.

Jesli ktoś z Państwa chciałby uzyskać zaswiadczenie
do rozliczenia podatkowego o wysokości złożonych ofiar
na nasz kościół w roku 2020
prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

If you need a receipt for your income taxes conirming how much
you have been donated to our church during the year 2020 please
contact our parish office.

Drodzy Parafianie i Goście,
Prosimy o odnowienie przynależności do parafii. Opłata członkowska
dla osoby indywidualnej lub całej rodziny, niezmiennie wynosi $25 za
rok.
Jeśli jeszcze nie jesteście członkami naszej Rodziny Parafialnej,
prosimy o zarejestrowanie się.

Dear Parishioners & Visitors ,
Please remember to renewed your membership.
Parish dues are $ 25 for individual or family.
Your membership dues is to support our parish ministry.
If someone would like to become a member of our Parish Family, please stop
by the rectory office and register.

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, Zofia Klemendorf

