KSIĘŻA SALWATORIANIE.PL
Pastor – Fr. Wieslaw P. Strzadala SDS
Mr. Thomas Raczkowski - Organist
Mr. Bogusław Szast - President of Pastoral
Council

RECTORY OFFICE HOURS
Monday to Friday from 12PM to 4PM
We recommend scheduling
an appointment by phone.
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

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

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 $1,283.00
Last Sunday’s I collection was $1,283.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta wyniosła $1,637.00
Last Sunday’s II collection was $1,637.00
Dzisiaj II kolekta jest przezaczona na Doroczny Apel Biskupa
2021
Today’s II collection is for for Annual Catholic Appeal 2021
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na Misje
Next Sunday the II collection is for Black and Indian Missions

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
Śp. Edwarda Roman w 17 rocz. śm.
— od Reginy Szumiło

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Śp. Marii Piotrowskiej w 11 rocz. śmierci
— od Reginy Szumiło

Wieczysta Lampa przed
Najświętszym Sakramentem
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Śp. Jerzego Szumiło — od mamy

Wieczysta Lampa
do Matki Bożej
na bieżący tydzień
została ofiarowana w intencji
Śp. Jerzego Szumiło — od mamy

Pierwsza
Niedziela
Wielkiego Postu

First
Sunday
of Lent

Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię! [Mk 1,15]

Repent and believe in
the Gospel! [Mk 1,15]

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest
zaproszeniem do podjęcia trudu walki
walki z pokusami złego ducha i podjęcia
trudu walki przez umartwienia i post.
Taki wzor pozostawił nam Chrystus,
który przez 40 dni przebywał na pustyni
i był kuszony przez szatana.Zebrani
wokoł ołtarza Pańskiego przygotujmy
nasze serca na działanie Bożego Ducha.
Nie pozwólmy Panu Jezusowi przejść
obok nas niepostrzeżenie. Niech zakróluje w naszych sercach przez Słowo Boże i
Komunię Świętą abyśmy mogli żyć Jego
Życiem i kroczyć Jego drogą nawrócenia.

The first Sunday of Lent is an invitation to start the fight with temptations
of evil by praying, fasting and almsgiving. Christ, who spent 40 days in the
desert and was tempted by satan, set
this model for us. Gathered around the
Lord's altar, let us prepare our hearts
for the action of God's Spirit. Let us
not let Jesus pass us by unnoticed. Let
him reign in our hearts through the
Word of God and Holy Communion so
that we may live His Life and follow
His path of conversion.

Droga Krzyżowa
w każdy piątek o godzinie 6:30
wieczorem.

Stations of the Cross

Gorzkie Żale
w każdą niedzielę o godzinie
6:30 wieczorem.

“Lenten Lamentations “

Z nabożeństwem “Drogi Krzyżowej” oraz
“Gorzkich Żali” łaczy się możliwość uzyskania
odpustu zupełnego na nastepujących warunkach:
- Uczestniczenie w Nabożeństwie „Drogi
Krzyżowej” / „Gorzkich Żali”
- Przyjęcie Komunii Świętej
- Modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca
Świętego
- Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
nawet powszedniego (Jeśli jest brak pełnej
dyspozycji wykluczenia do jakiegokolwiek grzechu,
odpust będzie cząstkowy)

Every Friday of Lent
at 6:30PM.

Every Sunday at 6:30PM

Everyone, who attends and meditates Stations of
the Cross / Lenten Lamentations can
Obtain a plenary indulgence under the following
conditions:
- Participation in the " Stations of the Cross" /
"Lenten Lamentations" service
- Holy Communion
- Prayer for intentions appointed by the Holy Father
- No attachment to any sin, even venial (If there is
no full disposition to exclude any sin, the indulgence will be partial)

W swoim dorocznym orędziu na
Światowy Dzień Pokoju nasz Ojciec
Święty, Papież Franciszek, mówił o
„Kulturze troski jako droga do
pokoju”. Wezwał katolików, aby troszczyli
się o siebie nawzajem, promując ludzką
godność, szukając dobra wspólnego,
rozwijając solidarność między ludźmi i
narodami oraz troszcząc się o samo
stworzenie i chroniąc je. Podejmując
działania, możemy stać się kompasem
wskazującym wspólną drogę do pokoju i
bardziej humanitarnej przyszłości. W tym
roku możesz być częścią „Kultury opieki”,
biorąc udział w Dorocznym Apelu Biskupa
2021 i bezpośrednio wpływając na tysiące
istnień ludzkich na Brooklynie i Queensie.
Wasza darowizna pozwoli zbudować lepszą
przyszłość dla Kościoła, odpowiadając
jednocześnie na obecne potrzeby osób w
naszych wspólnotach, czego żadna parafia
ani żaden parafian nie może zrobić sama.
Każdy z nas jest Kościołem: Ja jestem
Kościołem, wy jesteście Kościołem, my
jesteśmy Kościołem—razem!
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.

In his annual World Day of Peace
message, our Holy Father, Pope
Francis, spoke of “A Culture of
Care as a Path to Peace.” He called on
Catholics to care for one another as we
promote human dignity, seek the common
good, develop solidarity among people
and nations, and care for and protect
creation itself. By taking action, we can
become the compass pointing to a
common path for peace and a more
humane future.
This year, you can be part of the “Culture
of Care” by participating in the 2021
Annual Catholic Appeal and directly
impacting thousands of lives in Brooklyn
and Queens. Your donation will allow us
to build a better future for the Church
while addressing the present needs of
those in our communities, which no one
parish or parishioner can do alone.
I am the Church, you are the Church, we
are the Church, together!

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

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

