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 $ 1,211.00
Last Sunday’s I collection was $ 1,211.00

Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Rozważanie, Modlitwa o
uwolnienie i uroczyste błogosławieństwo, Apel Jasnogórski

W ubiegłą niedzielę II kolekta na wyniosła $ 1,154.00
Last Sunday’s II collection was $ 1,154.00
Dzisiaj II kolekta jest przezaczona na Dzień Matki
Today’s II collection is for Mother’s Day Mass
Remembrance
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na naprawy w naszym
kościele
Next Sunday the II collection is for repair and maintenance in
our church

Poniedziałek,

— Monday,

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

olcny.org/donate

SPOWIEDZ.PL
WWW.WAPM.PL

KATOLIK.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
młodzieży, która przystąpi w tym miesiącu do
Sakramentu Bierzmowania oraz wszystkich,
którzy przyjmą święcenia diakonatu i
prezbiteriatu. Niech Pan Bóg obdarzy ich
wszystkich potrzebnymi łaskami.

Piąta
Niedziela
Wielkanocna
„Trwajcie we Mnie, a Ja
w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie,
przynosi owoc obfity.
J 15, 4a. 5b
Każdy z nas w duchowym rozwoju, potrzebuje
Bożego wsparcia. Bóg wzywa nas do miłowania i
wypełniania Jego przykazania i czynienia
wszystkiego, co się Jemu podoba. Jeżeli
będziemy trwali przy Bogu, to On nigdy nas nie
zostawi samych i będzie nas umacniał i wspierał
swoimi darami i łaskami na krętych drogach
naszego życia. Jak winna latorośl sama z siebie
nie jest w stanie istnieć i rozwijać się, tak i
człowiek, by mógł cieszyć się w swoim życiu
duchowymi owocami, musi być zakotwiczony w
Jezusie Chrystusie. Tylko On jest wstanie dać
nam wszystko to,czego napprawdę potrzebujemy.
Dlatego przychodzimy na tę Eucharystię do
naszego Pana i Mistrza, który daje nam
życiodajne soki, tak bardzo niezbędne na drodze
do zbawienia.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Przez cały maj codziennie w naszym
kościele odprawiane są
Nabożeństwa Majowe
w intencji wszystkich Matek
o godz. 6:15 PM odmawiać będziemy
Różaniec oraz śpiewać Litanię
Loretańską.
Serdecznie zapraszamy!
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Dnia 7 maja, 2021 roku przypada pierwszy
piątek miesiąca. Msza Święta o godzinie 7:00
wieczorem. Spowiedź od godziny 6:00 PM.
Koronacja Najświętszej Maryi Panny
Jak co roku 3 maja w uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski tuż przed wieczornym nabożeństwem o godz.
6:00 PM odbędzie się w naszej świątyni uroczysta Koronacja
Matki Bożej Niepokalanej wraz z modlitwą zawierzenia.
Serdecznie zapraszamy czcicieli Niepokalanej Matki,
na tę uroczystość.

Fifth
Sunday
of Easter
„Remain in me
as I remain in you,
says the Lord.
Whoever remains in me
will bear much fruit.
J 15, 4a. 5b
Each of us in our spiritual development
needs God's support. God calls us to love
and to follow His commandments .If we are
close to God, He will never leave us alone
and He will strengthen and support us with
His gifts and graces on the winding roads
of our lives. Just as the vine cannot exist
and develop by itself, so too man, in order
to be able to enjoy spiritual fruits in his life,
must be anchored in Jesus Christ. Only
Jesus is able to give us everything we really
need . We come to the Eucharist to our
Lord and Master who gives us the lifegiving juices that are so necessary on the
way to salvation.
MAY DEVOTIONS
During the month of May we will pray
everyday in Polish
Holy Rosary and Litany of Loreto
in intention of our mothers
at 6:15 PM. Please join us.

FIRST FRIDAY OF THE MONTH
On May 7th, 2021 is First Friday of the month.
Please call the rectory about sick parishioners.
Confession time is 6:00 PM.
Every year May is dedicated to our beloved Mother Mary,
and also we pray for all living and deceased mothers.
There is possibility 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.

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi
Panny. Niewola, która wyzwala

Perfect devotion to the Blessed Virgin Mary.
The bondage that sets you free

Akt oddania się Matce Bożej

The Act of dedication to the Mother of God

Adam Poleski
Adam Poleski
"Totus Tuus" ("All Yours") - this call of John Paul II has its
„Totus Tuus” („Cały Twój”) – to zawołanie Jana Pawła II ma
source in the service that for centuries continues to inspire
swoje źródło w nabożeństwie, które od wieków nie przestaje
Catholics around the world.
inspirować katolików na całym świecie.
In the eighteenth century, St. Louis Maria Grignion de
W XVIII wieku św. Ludwik Maria Grignion de Montfort stworzył
Montfort created "a perfect devotion
„doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny”.
to the Blessed Virgin Mary".
Jego istotą jest całkowite zawierzenie Maryi,
Its essence is total abandonment to Mary,
„aby przez Nią należeć całkowicie do Pana Jezusa”.
"That I may belong entirely to the Lord Jesus through her".
Oddanie jest tutaj zupełne – oddajemy nasze ciało i duszę, dobra
Devotion here is complete - we give our body and soul,
zewnętrzne i wewnętrzne, a także zasługi, cnoty i dobre uczynki.
external and internal goods, as well as merits, virtues and
Oddajemy wszystko bezinteresownie, niczego w zamian się nie
good deeds. We give everything selflessly, expecting nothing in
spodziewając. Św. Ludwik nazywa to niewolą miłości.
return. St. Ludwik calls it the bondage of love.
„Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny” jest
"Perfect devotion to the Blessed Virgin Mary" is a renewal of
odnowieniem przyrzeczeń, które złożyliśmy na chrzcie świętym.
To właśnie chrzest sprawił, że w pełni należymy do Jezusa, a nie the promises we made at Baptism. It was baptism that made us
fully belong to Jesus and not "slaves to sin" (Jn 8:34).
jesteśmy „niewolnikami grzechu” (J 8, 34). Na chrzcie ustami
At baptism with the mouth of our parents, we renounced Satan
swoich rodziców wyrzekliśmy się szatana i jego pychy.
and his pride.
(Ciąg dalszy w następnym biuletynie)
(It will be continued in the bulletin)

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam
ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i
cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną
dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu,
którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z
Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi
siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co
jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw
więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina,
parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem
Twego Syna i Twoim. 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
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.

Mother of God, Immaculate Mary! To you I consecrate my
body and soul, all my prayers and works, joys and sufferings,
everything I am and what I have.
With a willing heart, I surrender myself to You
in the Bondage of Love.
I leave you complete freedom to use me for the salvation of
people and for the help of the Holy Church, of which you are
the Mother. From now on, I want to do everything with You,
through You and for You. I know that I will not do anything on
my own. But You can do everything, which is the will of Your
Son, and You always win. Therefore, Help of Christians,
let my family, parish and whole homeland
be the real kingdom of Your Son and Yours.
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.

