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 $ 1,30100
Last Sunday’s I collection was $ 1,301.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta na wyniosła $ 1,491.00
Last Sunday’s II collection was $ 1,491.00
Dzisiaj II kolekta jest przezaczona na Doroczny Apel
Biskupa 2021
Today’s II collection is for Annual Bishop’s
Appeal 2021
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na Msze św.
z okazji Dnia Matki
Next Sunday the II collection is for Mother’s Day Mass
Remembrance

Poniedziałek, 26 kwietnia — Monday, April 26th

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.

Fr. Wiesław P. Strządała SDS - Pastor
Andrzej Waśko SDS - Vicar

olcny.org/donate

SPOWIEDZ.PL
WWW.WAPM.PL

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.

Fourth
Sunday
of Easter

Czwarta
Niedziela
Wielkanocna
„Ja jestem dobrym
pasterzem
i znam owce moje, a moje
Mnie znają”
J 10, 14

Pan Jezus posługuje się obrazem dobrego
pasterza zaczerpniętym z codzienności ludu
Izraela. Tym samym pokazuje nam prawdę o
Sobie. On jest Pasterzem swojej owczarni,
czyli Kościoła. Oddał życie za swoje owce,
czyli za nas.
Od 58 lat w Czwartą Niedzielę po Wielkanocy
obchodzony jest również Światowy Dzień
Modlitwy o Powołania do służby w Kościele.
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Wszystkim dzieciom, które otrzymały
Sakrament Chrztu Świętego w naszym kościele życzymy
Bożego błogosławieństwa.
Niech to błogosławieństwo towarzyszy również
Rodzicom tych dzieci oraz Rodzicom Chrzestnym.
Stella Sadowski
Emilia Glinski
Remy RuthPrice
Alanna Jean Price
Emily Ochenkowski

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
1 maja, 2021 roku godzina 19:00
:- Msza św. z kazaniem ,-Wystawienie Najświętszego
Sakramentu, -Różaniec, -Pierwszosobotnie
rozważanie, -Modlitwa o uwolnienie i uroczyste
błogosławieństwo, -Apel Jasnogórski

„I am the good
shepherd, says the Lord;
I know my sheep, and
mine know me. „
J 10, 14
The Lord Jesus uses the image of the good
shepherd taken from the everyday life of the
people of Israel. He shows us the truth about
Himself. He is the Shepherd of His flock— the Church, and he gave his life for his
sheep - for us. For 58 years, on the fourth
Sunday of Easter, the World Day of Prayer
for Vocations to Service in the Church has
also been celebrated.
Sacramet of Baptism

Congratulations and God’s blessing to our
baptized children.
Stella Sadowski
Emilia Glinski
Remy RuthPrice
Alanna Jean Price
Emily Ochenkowski

This week we celebrate:

April 25th —Saint Mark
April 29th — Saint Catherine of Siena
May 1st— First Saturday of the Month.

ZAPRASZAMY !

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Pierwsza Komunia Święta dzieci
w języku polskim odbędzie się
w niedzielę 2 maja, 2021 roku
o godzinie 12:30 PM.

Wszystkie dzieci polecamy modlitwie.
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.

FIRST HOLY COMMUNION
First Holy Communion
in Polish will be held
on May 2nd , 2021 at 12:30 PM.
Please pray for those children.
Every year May is dedicated to our beloved Mother Mary,
and also we pray for all living and deceased
mothers. There will be to order the 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.

MODLITWA O POWOŁANIA
KAPŁANSKIE I ZAKONNE
Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i
uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj
młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie
żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie
uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz,
by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim
odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś,
rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na
potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme
prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i
ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie
trwać w dziele budowania Twego Mistycznego
Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje
posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością
świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i
chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za
głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach
pragnienie doskonałego życia według Ewangelii
oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła.
Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim
tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i
miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

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.

Prayer for priestly and religious vocations
Jesus, Divine Shepherd, You called the
Apostles and made them fishers of men. Call
on young people to your service today. You
live for us constantly. Your sacrifice is
constantly present on our altars because you
want all people to share in your redemption.
Let those you have called recognize Your
will and give them eyes open to the needs of
the whole world. Let them hear the silent
pleas of so many people begging for the
light of truth and the warmth of true love.
Let them continue faithfully in the work of
building your Mystical Body and thus
continue your mission. Make them the salt
of the earth and the light of the world. Lord,
let many girls and boys follow your love
with generosity and without hesitation.
Awaken in their hearts the desire for a
perfect life according to the Gospel and the
will to serve the Church selflessly. Make
them ready to come to the aid of all those
who need their helping hands and their
loving devotion to human misery. Amen.

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.

