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 $ 1,278.00
Last Sunday’s I collection was $ 1,278.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta na wyniosła $ 1,580.00
Last Sunday’s II collection was $ 1,580.00
Dzisiaj II kolekta jest przezaczona na misje katolickie
Today’s II collection is for Catholic Home Missions
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na Doroczny
Apel Biskupa 2021’
Next Sunday the II collection is for Annual Bishop’s
Appeal 2021’

Poniedziałek, 19 kwietnia — Monday, April 19th

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

Bread & Wine
for the current week
are offered
For good health, God's blessing and
protection of Our Lady of Consolation
for Marion & Michael Swist
on 50th Anniversary of
Sacrament of Marriage

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.

Trzecia
Niedziela
Wielkanocna

Third
Sunday of
Easter

Wznieś ponad nami
światłość Twoją,
Panie.

„Lord, let your
face shine on us”

Ps.4

Zmartwychwstały Jezus ukazał się
przestraszonym, uciekającym z
Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili
Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy
wyjaśniał im pisma i łamał dla nich
chleb. Dzisiaj i przez cały tydzień
chcemy pochylać się nad Pismem
Świętym. W Tygodniu Biblijnym
zachęcamy przede wszystkim do
osobistej lektury słowa Bożego, która
pomoże nam zgłębić prawdę o Bogu
przemawiającym do swojego ludu w
księgach Starego i Nowego Testamentu.
Niech Zmartwychwstały oświeca Swoim
Słowem każdy dzień życia solenizantów
i jubilatów rozpoczynającego się
tygodnia.
APEL BISKUPA 2021

Drodzy Parafianie ,rozpoczęliśmy już
doroczną akcję diecezjalną
Annual Catholic Appeal. W tym roku udział
naszej parafii w tej akcji wynosi $ 13,399.00. W następną
niedziele, 25 kwietnia będzie zbierana kolekta na ten cel. Koperty
na Apel w języku polskim znajdują się w przedsionku kościoła.
Koperty te można bezpośrednio wysłać do Biskupa lub też
zwrócić na niedzielną kolektę. W imieniu Biskupa, jak i naszym
prosimy o pomoc w realizacji zobowiązań naszej parafii.
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.4

The risen Jesus appeared to the frightened, fleeing from Jerusalem disciples
who could not recognize Him. They
didn't know him until he explained the
scriptures to them
and in the breaking of bread.
Today and throughout the week, we
want to study the Scriptures. In the
Bible Week, we encourage you to read
the word of God personally, which
will help us learn the truth about God
speaking to His people in the books of
the Old and New Testaments.
May the Risen One enlighten with His
Word every day of the life of birthday
and jubilarians the starting week.
ANNUAL BISHOP’S APPEAL 2021

Dear parishioners, we have started our annual
diocesan action Annual Catholic Appeal.
This year, our parish's participation
in this campaign is $ 13,399.00.
The second collection next Sunday, April 25th will be a
for this purpose. The Envelopes in English for the
Appeal are in the vestibule of the church. These
envelopes can be sent directly to the Bishop or returned
to the Sunday Collection . On behalf of the Bishop and
ours, we ask for help in fulfilling the obligations
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.

„Biblia służy do życia”.

Biblia to osobista wiadomość od Tego, który stworzył
wszechświat. „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić
pragnienia i myśli serca” (Hbr 4:12).
Biblia sama mówi o tym, jak została napisana
„To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo
Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem
ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani
Duchem Świętym mówili Boga święci ludzie” (2 P 1:20,21).
Pismo Święte zostało dosłownie „natchnione przez Boga”. Słowa
Biblii wyszły z Boga, z Jego oddechem.
Biblia odkrywa przed nami to, co Bóg chce, abyś wiedział o Nim i
o twoim życiu. Zawiera też Boże obietnice – to, co Bóg obiecał
dla ciebie zrobić. Oto jedynie kilka z nich:
Bóg użyje wszystkiego w twoim życiu dla twojego dobra,
przemieniając cię na podobieństwo obrazu Chrystusa (Rz
8:28,29),
On zawsze będzie z tobą (Mt 28:20),
On obficie obdarzy cię mądrością, gdy o nią poprosisz (Jk 1:5),
On zaspokoi każdą twoją potrzebę (Flp 4:19),
On zna każdą z tych potrzeb zanim Go o coś poprosisz (Mt 6:32),
Jego pokój będzie towarzyszył ci każdego dnia, gdy modlić się
będziesz z dziękczynieniem (Flp 4:4-7).
Jezus powiedział, że przyszedł, aby dać nam życie w obfitości, a
doświadczyć tego możemy przez poznawanie i posłuszeństwo Jego
Słowu. Jezus mówi: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a
prawda was wyzwoli” (J 8:31,32).
Czytając Pismo Święte, módl się, prosząc Ducha Świętego, aby
pozwolił ci dostrzec to, co chce ci objawić.
Czytając Biblię regularnie każdego dnia, wyrobisz sobie nawyk
spędzania czasu z Bożym Słowem.

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”
Godzina Święta Towarzystwa Najświętszego Serca
Pana Jezusa
w każdą środę o godz. 5:30 po południu.
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.

"The Bible is for life."

The Bible is a personal message from the One God who made
the universe. "For the word of God is alive, effective and
sharper than any two-edged sword, penetrating to the
separation of soul and spirit, joints and marrow, capable of
judging the desires and thoughts of the heart" (Heb. 4:12).
The Bible itself speaks of how it was written:
“Then first of all bear in mind that no prophecy of Scripture
is for private explanation. For it was not by human will that
prophecy was once brought, but the holy men spoke to God
under the guidance of the Holy Spirit ”(2 Peter 1: 20,21).
The Scriptures were literally "divinely inspired." The words
of the Bible came out of God, with His breath.
The Bible reveals to us what God wants you to know about
Him and your life. It also contains God's promises - what
God has promised to do for you. Here are just a few of them:
God will use everything in your life for your good,
transforming you into the image of Christ (Romans 8: 28,29),
He will always be with you (Matthew 28:20),
He will give you wisdom when you ask for it (James 1: 5),
He will supply your every need (Phil. 4:19)
He knows each of these needs before you ask Him for
anything (Matthew 6:32),
His peace will accompany you each day as you pray with
thanksgiving (Phil 4: 4-7).
Jesus said He came to give us life in abundance, and we can
experience this by knowing and obeying His Word. Jesus
says, "If you continue in my teaching, you will truly be my
disciples, and you will know the truth, and the truth will set
you free" (John 8: 31,32).
As you read the Scriptures, pray asking the Holy Spirit to let
you see what he wants to reveal to you.
By reading the Bible regularly each day, you will make a
habit of spending time with God's Word.

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.

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.

