
 

 

KSIĘŻA SALWATORIANIE.PL 
 

Pastor – Fr. Wieslaw P. Strzadala SDS Vicar - Fr. Andrzej Waśko SDS   

Mr. Thomas Raczkowski - Organist 

Mr. Bogusław Szast - President of Pastoral 

Council 

arish Office: 718-388-1942          Fax: 718-388-8993 

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

Facebook: Parafia Matki Bożej Pocieszenia, Brooklyn NY 

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  

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. 



 

 

Chleb i Wino Mszalne 
Bread & Wine 
na bieżący tydzień  

zostały ofiarowane w intencji 

Wieczyste Lampy przed 
Najświętszym Sakramentem  

 zostały ofiarowane  
w intencji 

Śp. Zygmunta Serafin 
— od żony i dzieci 

Kolekty / Collections 
 

W ubiegłą niedzielę I kolekta wyniosła $ 1, 272.00 
Last Sunday’s I collection was $1,272.00 
 
W ubiegłą niedzielę II kolekta wyniosła $ 1,940.00 
Last Sunday’s II collection was $ 1,940.00 
 
Dzisiaj II kolekta jest przezaczona  na   prezent wielkanocny  
       dla kościoła 
Today’s II collection is for  Easter Gift 
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na  fundusz  
      wspomagający  emerytowanych ksiezy naszej diecezji 
Next Sunday the II collection is  for Retired Priests 

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 
Fr. Andrzej Waśko SDS - Vicar 

 
  SPOWIEDZ.PL             WWW.WAPM.PL           

KATOLIK.PL 

 

olcny.org/donate 

Mass of the Lord's Supper 
               I int.– Za + Kazimierza Kuligowskiego 
               II int. –Za + Wiesława Muczyńskiego 
               III int. - O Boże błogosławieństwo dla Róży Różańc. pw. Św. Jana Pawła II  
                             i św. Ojca Pio

 
W naszych modlitwach pamiętajmy o 

dzieciach, które po raz pierwszy przyjmą 
Pana Jezusa  do swoich serc, młodzieży, 

która przystąpi w tym roku do Sakramentu 
Bierzmowania oraz wszystkich tych, którzy 

przyjmą święcenia diakonatu i 
prezbiteriatu. Niech Pan Bóg obdarzy 
ich wszystkich potrzebnymi łaskami. 

Wieczysta Lampa  
do Matki Bożej 

została ofiarowana  
w intencji 

Śp. Zygmunta Serafin 
— od żony i dzieci 



 

 

 
Palm Sunday  

of  
the Lord's  

Passion 

Today in the church we experience 
Palm Sunday. It is also the cele-
bration of the Paschal Mystery.  

Today's liturgy, also called Passion 
Sunday, combines the memory of 
Jesus' triumphal entry into Jerusa-
lem and His torment and death on 

the cross. Throughout his life,  
Jesus Christ made his way to Jeru-
salem, where He was to be lifted 

up on the cross as King of the 
Universe in order to redeem peo-
ple. Let our participation in this 

Holy Mass be an expression of our 
readiness to commemorate Jesus 
our King in times of triumph and 

prosperity, but also in times of suf-
fering and the cross. 

 

Przeżywamy dzis w kościele 
Niedzielę Palmową wprowa-

dzajacą nas w celebracjęMisterium 
Paschalnego.Dzisiejsza liturgia 

zwana też Niedzielą Męki Pańskiej 
łaczy w sobie wspomnienie trium-

falnego wjazdu Pana Jezusa do 
Jerozolimy oraz Jego meki i 

śmierci na krzyżu. Chrystus przez 
całe swe życie zmierzał ku Jerozo-

limie, gdzie miał zostać 
wywyzszony na krzyżu jako Król 
wszechswiata, aby odkupić ludzi. 
Niech nasze uczestnictwo w tej 

Mszy Świętej będzie wyrazem go-
towości roczenia za Jezusem 

naszym Królem w chwilach trium-
fu i pomyślności, ale także w 

chwilach zmagania się 
 z cierpieniem i krzyżem. 

Boże mój, Boże, 
czemuś mnie opuścił?  

Psalm 22 

„A cry for help to the 
Lord in the face of 

evildoers” 
 Psalm 22 

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy złożyli donację na kwiaty 
do Grobu Pańskiego, a w sposób szczególny 

Towarzystwu Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Żywego Różańca za ofiarę $100  

 
Niedziela 
Palmowa,  

czyli  
Męki Pańskiej 

Thank You so much for Your gen-
erosity for  the Easter flowers  

 Diocesan Reconciliation Monday is tomorrow on March 
29th. Churches will be open for confessions  

From  3PM to 9 PM 

Jutro w w poniedziałek 29 marca we wszystkich par-
afiach naszej diecezji od godz. 15 do 21 będzie możliwość 

przystapienia do Sakramentu Pokuty. 



 

 

 

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. 

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. 

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”  

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. 

Modlitwa do św. Józefa 
O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest 
tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci 

wszystkie moje sprawy i pragnienia. 
O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne 

wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna 
wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany 

Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje 
dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze 

wszystkich ojców.O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się 
kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach 

zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy 
On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w 

moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, 
by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje 
ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących 

dusz, módl się za mnie. Amen. 

 
Prayer to St. Joseph 

Oh, Saint Joseph, whose protection before the 
throne of God is so wonderful, strong and 

immediate, I entrust to You all my affairs and 
desires. Oh, Saint Joseph, help me through 
Your mighty intercession and obtain for me 

all spiritual blessings from Your Divine Son, so that I, 
subject to Your heavenly power, may give my 

thanksgiving and homage to the most loving of all 
fathers. Oh Saint Joseph, I never get tired of 

contemplating You. And Jesus is falling asleep in your 
arms. I dare not approach you when He is resting on 

your heart. Embrace Him tightly on my behalf, kiss His 
precious head, and ask Him to return that kiss as I 

breathe my last. Saint Joseph, patron of departing souls, 
pray for me. Amen. 

Godzina Święta  
Towarzystwa Najświętszego Serca  

Pana Jezusa 
W każdą środę o godz. 5:30 po południu. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

                         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, Ma-
ria Kosiorowska, Henryka Maleszewska,  Stanisław Nykiel, Jacek Strządała, Robert Grabias,Regina Szumiło, 

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

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. 

 
W Wielki Piątek rozpoczynamy  

Nowennę do Miłosierdzia Bożego  
Przed Świętem Bożego Miłosierdzia . 

Teksty nowenny na każdy dzień 
można znależć przy wyjściu z 

On Good Friday we start Novena to 
Divine Mercy Before the Feast of 

Divine Mercy. 

The novena texts for each day can 
be found at the exit from the church 


