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

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 $ 3,319.00
Last Sunday’s I collection was $ 3,319.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta na wyniosła $ 2,019.00
Last Sunday’s II collection was $ 2,019.00
Dzisiaj II kolekta jest przezaczona na remonty
w naszym kościele
Today’s II collection is for repair & maintenance
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na Misje Katolickie
Next Sunday the II collection is for Catholic Home Missions

Poniedziałek, 12 kwietnia — Monday, April 12th

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

Chleb i Wino Mszalne
Bread & Wine

na bieżący tydzień
zostały ofiarowane w intencji

Wieczyste Lampy przed Najświętszym
Sakramentem
zostały ofiarowane w intencji

Wieczysta Lampa do Matki Bożej
została ofiarowana w intencji

Pamiętajmy w naszych modlitwach 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.

Druga Niedziela
Wielkanocna,
Niedziela
Miłosierdzia

Second Sunday
of Easter,
Sunday of
Divine Mercy

„Dziękujcie Panu,
bo jest
miłosierny.”

„ The Lord’s
mercy endures
forever.”

Ps 118

Kończymy dzisiaj Oktawę Wielkanocy.
Trwamy w nauce Apostołów, którzy
spotkali Zmartwychwstałego. Siegamy
do słów, jakie zapisał Św. Piotr, że „Bóg
w swoim wielkim Miłosierdziu przez
powstanie z martwych Jezusa Chrystusa
na nowo zrodził nas do żywej
nadziei.”( 1 P 1,3b), nadziei, która
zawieść nie może (Rz 5, 5 )
Możliwość uczestnictwa we Mszy
Świętej jest wyrazem Miłosierdzia,
którego okazywaniem Pan Bóg się nie
męczy. W rozpoczynającym sie
tygodniu Miłosierdzia pozwólmy
ponieśc się wyobrażni miłosierdzia, jak
mówił Św. Jan Paweł II i czyńmy je
wobec bliżnich

Zbliża sie maj, miesiąc poświęcony naszej najukochańszej
Matce Maryi oraz miesiąc, w którym otaczamy modlitwą
wszystkie żyjące i zmarłe mamy. W maju będzie możliwość
zapalenia siedmiodniowej lampy wotywnej w intencji poleconych matek.
Zamówienia na lampki wraz z ofiarą $12 można składać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

Ps 118

Today we are finishing the Octave
of Easter. We continue reflecting
of the teaching of the Apostles
who met the Risen One. We reach
for the words written by St. Peter
that "God in His great Mercy,
through the resurrection of Jesus
Christ from the dead, gave us new
birth to a living hope." (1 Pet
1,3b), a hope that cannot disappoint (Rom 5: 5)
The opportunity to participate in
the Holy Mass is an expression of
Mercy, which God does not tire of
showing, as St. John Paul II , so let
us do the Works of Mercy

May is dedicated to our beloved Mother Mary, and also we
pray for all living and dead mothers, . As every year it will
be possible to light a seven-day votive lamp for the intention
of our mothers.
Orders for lamps along with a donation of $ 12 can be placed
at the parish office or in the sacristy.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Największą łaską, jaką można otrzymać w niedzielę Miłosierdzia
Bożego„zupełne odpuszczenie win i kar” związane z Komunią
świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez
przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i
czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy
Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega
bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za
popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem tych win.
Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż
łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu:
albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko
sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś
obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią
świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem
podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.

DIVINE MERCY SUNDAY

In her Diary, St. Faustina records a special promise given to
her by Jesus. He told her: „My daughter, tell the whole world
about My inconceivable mercy. I desire that the Feast of
Mercy be a refuge and shelter for all souls, and especially for
poor sinners. I pour out a whole ocean of graces upon those
souls who approach the fount of My mercy (699).
In three places in her Diary, St. Faustina records our Lord's
promises of specific, extraordinary graces:
I want to grant a complete pardon to the souls that will go to
Confession and receive Holy Communion on the Feast of My
mercy (1109).
Whoever approaches the Fountain of Life on this day will
be granted complete forgiveness of sins and punishment (300).
The soul that will go to Confession and receive Holy
Communion will obtain complete forgiveness of sins and
punishment (699).
To receive these graces, the only condition is to receive Holy
Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest
Communion worthily on Divine Mercy Sunday by making a
1)
brak przywiązania do grzechu, także powszedniego,
good confession beforehand and staying in the state of grace
2)
bycie w stanie łaski uświęcającej,
and trusting in His Divine Mercy.
3)
przyjęcie Komunii świętej,
4)
odmówienie modlitw „Ojcze nasz” oraz „Zdrowaś Mario” By these conditions, our Lord is emphasizing the value of
confession and Holy Communion as miracles of mercy. The
w intencjach Ojca świętego
Eucharist is Jesus, Himself, the Living God, longing to pour
Jeśli brak dyspozycji wykluczenia jakiegokolwiek przywiązania
Himself as Mercy into our hearts.
do grzechu, wypełniając te warunki można otrzymać odpust
In addition, our Lord says through St. Faustina that we are to
cząstkowy. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego dodatkowym
perform acts of mercy:
warunkiem jest jeszcze, by wziąć udział w „pobożnych
"Yes, the first Sunday after Easter is the Feast of Mercy, but
praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia” albo odmówić „przed
there
must also be acts of mercy" (742).
Najświętszym Sakramentem publicznie wystawionym, lub
"The
graces of My mercy are drawn by means of one vessel
przechowywanym w tabernakulum, w jakimkolwiek kościele lub
only, and that is trust. The more a soul trusts, the more it will
kaplicy, modlitwę „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dodając
receive" (1578).
pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np.
The worthy reception of the Eucharist on Divine Mercy
„Miłosierny Jezu, ufam Tobie”. Odpust cząstkowy mogą w tym
dniu uzyskać także osoby, które z „sercem skruszonym” odmówią Sunday is sufficient to obtain the extraordinary graces
promised by Jesus. || A plenary indulgence, obtained by
któreś z zatwierdzonych wezwań do Jezusa Miłosiernego.
fulfilling the usual conditions, also is available.
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
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
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
If you know someone who should be added or taken off this prayer list, please call the rectory.

