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 $1,295.00
Last Sunday’s I collection was $1,295.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta wyniosła $1,596.00
Last Sunday’s II collection was $1,596.00
Dzisiaj II kolekta jest przezaczona na remonty w naszym
kościele
Today’s II collection is for the repair and maintenance of our
church.
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na Doroczny Apel
Biskupa 2021
Next Sunday the II collection is for Annual Catholic Appeal
2021

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

olcny.org/donate

SPOWIEDZ.PL
WWW.WAPM.PL

KATOLIK.PL

Chleb i Wino Mszalne
Bread & Wine
na bieżący tydzień
zostały ofiarowane
za zmarłych z rodzin Regimowicz, Hulanicki,
Marzec, Głowacki, Przybyła—od Reginy
Szumiło

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana
za zmarłych z rodzin Regimowicz, Hulanicki,
Marzec, Głowacki, Przybyła—od Reginy Szumiło

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana
za zmarłych z rodzin Regimowicz, Hulanicki,
Marzec, Głowacki, Przybyła—od Reginy Szumiło

Wieczysta Lampa
do Matki Bożej
na bieżący tydzień
została ofiarowana
za zmarłych z rodzin Regimowicz, Hulanicki,
Marzec, Głowacki, Przybyła—od Reginy Szumiło

Szósta Niedziela w
Czasie Zwykłym

Sixth Sunday in
Ordinary Time

Tyś mą ucieczką i moją
radością

I Turn to You, Lord, in Time of
Trouble, and You Fill Me with
the Joy of Salvation

“Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie”- zachęca nas dzisiaj w liturgii Święty Paweł. Przybywając na Mszę
Świetaodpowiadamy na miłośćPana Boga i wielbimy
Go za wielkie i małe rzeczy, któreuczynił nam w minionym tygodniu. Udział w niedzielnym zgromadzeniu
wiernych jest szczytem dziekczynienia i uwielbienia,
które winno emanowaćna czas kolejnych dni, jak to
miało miejsce w życiu tredowatego, którego uzdrowił
Pan Jezus.

W tym tygodniu rozpoczyna się czas
Wielkiego Postu

Jest to czas pokuty, nawrócenia i przygotowania się
do najważniejszego wydarzenia, do Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa
przez modlitwę, post i jałmużnę.
1. Środa Popielcowa
-Dzień wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i
post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w
tym tylko jeden - do syta) obowiazujacy
wiernych od 14 r.ż. Do 60 r. ż.
7:00 rano—Msza Święta w języku angielskim z obrzędem posypania popiołu
12:00 w południe — Nabożenstwo pokutne w języku
polskim i angielskim z obrzędem posypania popiołu

“Whether you eat or drink, or whatever you
do, do everything for the glory of God.—
Saint Paul encourages us today in the liturgy.
Arriving at Holy Mass, we respond to the
Love of God and praise Him for the great
and small things He has done for us last
week. Participation in the Sunday assembly
of the faithful is the culmination of thanksgiving and praise that should emanate for the
next days, as when Jesus cured a person with
leprosy and he reported his cure to everyone.
This week begins the Season of Lent

It is a season of penance, reflection, and fasting
which prepares us for Christ's Resurrection on Easter
Sunday, through which we attain redemption. Ashes
are a symbol of penance made sacramental by the
blessing of the Church, and they help us develop a
spirit of humility and sacrifice.
1. Ash Wednesday
- Day of fast & abstinence.
• Masses: 7:00am & 7:00pm.
7:00AM—English Holy Mass with Ash Service
12:00 Noon—Ash Service

7:00 wieczorem—Msza Święta w języku polskim
z obrzędem posypania popiołu

7:00 PM— Polish Holy Mass with Ash Service

W każdy piątek Wielkiego Postu

Every Friday

•

Droga Krzyżowa o godz. 6:30 wieczorem.

W każdą niedzielę Wielkiego Postu
• Gorzkie Żale o godz.6:30 wieczorem.

W dniach 18, 19, 20 lutego bedziemy przeżywać
Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi w tym
roku Ks. Kazimierz Oleksy.
Msze św. z nauką o godź. 7 rano i 7 wieczorem.
W niedzielę 21 lutego na wszystkich Mszach Świetychnastąpi uroczyste zakończenie rekolekcji
wraz z błogosławieństwem rekolekcyjnym.

Stations of the Cross at 6:30PM.

Every Sunday at 6:30PM

“Lenten Lamentations “ in Polish

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 ).

Istotą szczęścia jest praca na miłość, aby potem wszystko czynić z miłością
i
dla miłości. My pracujemy nieraz bardzo dużo w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach,
wykonując swój zawód itd. Staramy się bardzo. Ponosimy nieraz wielkie oﬁary i podejmujemy
ogromny wysiłek. Problem jednak polega nieraz na tym, że nasz wysiłek zatruty jest niekiedy
żalem do innych, gniewem na siebie i innych, zazdrością, poczuciem krzywdy, wyższości. A
wtedy bywamy okrutni. Bo kiedy dajemy dziecku jakiś prezent, chcąc kupić sobie jego
uległość, przychylność lub też dajemy z poczuciem wyniosłości, wówczas oﬁarowany mu dar
jest zatruty. Bywa, że więcej sprawia mu bólu niż radości. To wyniosłość zdaje się mówić do
dziecka: „Podziwiaj, jaki– jaka jestem dla ciebie dobry – dobra, choć na to nie zasługujesz”.
Tylko dary oﬁarowane z miłości, tylko praca z miłości, tylko poświęcenie z miłości buduje
wzajemną miłość, daje radość i szczęście. Księga Przysłów mówi: Lepsza potrawa z jarzyn
[oﬁarowana] z miłością niż tłusty wół z nienawiścią (Prz 15, 17). A Jezus mówi, że więcej jest
radości wdawaniu niż w braniu (por. Dz 20, 35).
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 through Friday
from 3:00 PM to 6:30 PM.
Please, spend some time in the church
during these hours.

Zapraszamy na spotkania biblijne Lectio Divina w
każdy czwartek po Mszy św. wieczornej,
prowadzone przez Ks. Andrzeja w oparciu o projekt
Krakowskiego Centrum Formacji Duchowej „Nowa
Jakość Życia”

Biuro parafialne jest czynne od poniedziałku do
piątku, w godz. od 12 PM do 4 PM.
Zalecamy uprzednie umówienie się telefoniczne.

Our parish office is open Monday to Friday,
12 PM to 4 PM. We recommend scheduling
an appointment by phone.

Prosimy o odnowienie przynależności lub zarejestrowanie się do parafii.

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

Jeśli ktoś z Państwa chciałby uzyskać
zaświadczenie 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 confirming how
much you have donated to our church during the year 2020,
please contact our parish office.

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

