KSIĘŻA SALWATORIANIE.PL
Pastor – Fr. Wieslaw P. Strzadala, SDS Vicar - Fr. Andrzej Waśko, SDS Deacon– Robert Fedorowicz
Mr. Thomas Raczkowski - Organist
Mr. Bogusław Szast - President of Pastoral Council

arish Office: 718-388-1942

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

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
7:00 PM — Polish Holy Mass

Fax: 718-388-8993

Matki Bożej Pocieszenia, Brooklyn

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 AM 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 $ 1,285.00
Last Sunday’s I collection was $ 1,285.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta wyniosła $ 1,104.00
Last Sunday’s II collection was $ 1,104.00
Dzisiaj II kolekta diecezjalna jest przeznaczona na fundusz
wspomagający Edukację Katolicką
Today’s II diocesan collection is for the Catholic Education
Fund
Za tydzień II kolekta jest przeznaczona na wydatki związane z
chłodzeniem kościoła latem.
Next Sunday the II collection is for cooling our church expenses

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
SPOWIEDZ.PL

WWW.WAPM.PL

KATOLIK.PL

olcny.org/donate

Chleb i Wino Mszalne
zostały ofiarowane
w intencji
Śp. Jerzego Szumiło
—od Mamy Reginy i Rodziny

Wieczysta Lampa do Matki Bożej
została ofiarowana w intencji

DWUDZIESTA PIĄTA
NIEDZIELA W CZASIE
ZWYKŁYM

TWENTY-FIFTH
SUNDAY IN ORDINARY
TIME

„Bóg wezwał nas przez

“God has called us
through the Gospel
to possess the glory of
our Lord Jesus Christ”.

Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały
Pana naszego, Jezusa
Chrystusa”.

2 Thes 2:14

2 Tes 2, 14

„Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie
ostatnim ze wszystkich”.
Przychodzimy do Jezusa, do źródła Bożej
łaski, aby karmić się Słowem i Ciałem
Zbawiciela. Eucharystia, to spotkanie
osobowe człowieka z Chrystusem, który jest
światłem i drogowskazem na drogach
pielgrzymowania do życia wiecznego.
Bóg przychodzi do nas w Słowie, które ma
moc uzdrowienia i ukojenia naszego serca.
Jako umiłowane dzieci Boże, pragniemy
wsłuchiwać się w Mądrość Stwórcy, która
pełna jest miłosierdzia.Abyśmy mogli
przynosić błogosławione owoce
chrześcijańskiego życia, musimy z pokorą i
prostotą dziecka przyjąć Bożą naukę, jaką
Bóg do nas kieruje i ją wprowadzać w życie.

“If anyone wishes to be first,
he shall be the last of all and the servant of
all.”
We come to Jesus, the source of God's grace,
to nourish ourselves with the Word and Body
of the Savior.
The Eucharist is a personal encounter of man
with Christ, who is a light and a signpost on
the paths of pilgrimage to eternal life.
God comes to us in a Word that has the power
to heal and soothe our hearts. As beloved
children of God, we want to listen to the
Creator's wisdom, which is full of mercy.
In order to be able to bring blessed fruits to
the Christian life, we must accept the divine
teaching that God directs to us with
the humility and simplicity of a child and put
it into practice.

W TYM TYGODNU CELEBRUJEMY:

THIS WEEK WE CELEBRATE:

20 września - święci męczennicy Andrzej Kim
i Towarzysze
21 września — św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista
23 września— św. o. Pio z Pietrelciny

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA

Od 20 września, 2021roku (poniedziałek) do 28
września, 2021 roku (wtorek) podczas
Nabożeństw Rózańcowych o godzinie 18:30
odmawiamy również Nowennę do Św. Michała
Archanioła.
Trwają zapisy kandydatów na ministrantów i
ministrantki. Prosimy rodziców, aby zachęcili
swoje dzieci do służby przy ołtarzu.
Zgłoszenia w zakrystii po Mszy świętej.

September 20th - Saints Andrew Kim
and Companions
September 21st - Saint Matthew
September 23th - Saint Pio of Pietrelcina
NOVENA TO ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
From September 20, 2021 (Monday) to
September 28, 2021 (Tuesday), during the
Rosary Services at 6:30 p.m., we also pray the
Novena to St. Michael the Archangel.

"Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie i nie
przeszkadzajcie im: do
takich bowiem należy królestwo Boże.” Łk.18,16)

Zapraszamy dzieci do śpiewu w
scholi parafialnej.
Więcej informacji :
718-388-1942

ZNAKI WIARY– DRZWI KOŚCIOŁA
Wchodząc przez drzwi kościoła wchodzimy do innej
rzeczywistości., do świata Bozej sprawiedliwości...
Człowiek wchodzi w rzeczywistość przesiąkniętą niebem.
Jakby do samego nieba, albo przynajmniej do jego przedsionka.
wchodzący i modlący się w świątyni mają poczućsię choć
trochę otoczoenirzeczywistością inną od tej, z której przyszedł;
rzeczywistością nieba. Jest w kościołach Najświętszy
Sakrament, o którego obecności przypomina wieczna lampka.
Jest ołtarz, na którym codziennie dokonuje się ta sama ofiara,
przez którą niegdyś Chrystus przed wiekami złożył najlepsze
uwielbienie Bogu Ojcu. A wszystko, nawet puste ściany,
przesiąknięte nie tylko dymem kadzideł, ale przede wszystkim
ludzkimi modlitwami. Wchodząc do kościoła człowiek
faktycznie jakby wchodzi do nieba. Stąd przy wejściu, do
prawie każdego, naczynie z wodą święconą. By człowiek
wchodzący w to miejsce zmył z siebie, choćby tylko
symbolicznie, brud tego świata. Bywa też, że przy wejściu
znajduje się chrzcielnica, bo przecież to chrzest waśnie otwiera
drzwi do Kościoła rozumianego jako wspólnota ludzi z
Bogiem. W niektórych też – konfesjonały. Przecież nie godzi
się umorusanym brudem grzechów zbliżać się do świętego
Boga. Wchodzimy do wspólnoty Kościoła przez ( waską)
bramę Ewangelii. Warto przypomnieć sobie bardzo ważne
słowa Jezusa:
«Ja jestem bramą owiec. .. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie
przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
paszę”.Jezus jest tym, który dzięki któremu owce znajdują
potrzebny im pokarm. W Kościele wierzący znajdują
pokarm na życie wieczne. Boże słowo, liturgię i sakramenty,
zwłaszcza Eucharystię. I dzięki temu pokarmowi człowiek
jest w stanie żyć w świecie tak, jak przystało uczniom
Chrystusa. Wchodząc przez drzwi Kościoła należy pamiętać
po co przychodzę oraz kto jest tym, u którego szukam
wsparcia; dzięki któremu moja wiara, nadzieja i miłość

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII

Składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy
w tym roku odnowili przynależność do parafii lub do niej się
zapisali. Prosimy tych, którzy nie odnowili jeszcze
przynależności o jej uregulowanie. Roczna składka wynosi
$25.
WSZELKICH SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH, ZAŚWIADCZEŃ
ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU PISM UDZIELAMY
TYLKOOFICJALNIE ZAPISANYM PARAFIANOM.

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 Koronka do Bożego Miłosierdzia

SIGNS OF FAITH - DOOR OF CHURCH

Entering through the door of the church, we enter another reality.,
Into the world of God's justice ...
Man enters a reality steeped in heaven. As if to heaven itself, or at
least to its vestibule. entering and praying in the temple are to feel
at least a little surrounded by a reality different from the one from
which it came; the reality of heaven. There is the Blessed Sacrament in the churches, whose presence is evoked by the eternal
lamp. There is an altar on which the same sacrifice is made every
day, through which Christ once gave His best praise to God the
Father. And everything, even empty walls, saturated not only with
the smoke of incense, but most of all with human prayers. Entering a church, a person actually enters heaven. Hence, at the entrance, to almost everyone, a vessel with holy water. That a person
entering this place washes away the dirt of this world, if only symbolically. It also happens that at the entrance there is a baptismal
font, because it is baptism that opens the door to the Church understood as a community of people with God. Some also include
confessionals. After all, it is not right to approach the holy God
with the filthy dirt of sins. We enter the community of the Church
through the (narrow) gate of the Gospel. It is worth remembering
the very important words of Jesus:
«I am the gate of the sheep. .. I am the gate. If anyone enters
through me, he will be saved - he will go in and out and find fodder”.
Jesus is the one who gives the sheep the food they need. In the
Church, believers find food for eternal life. God's word, liturgy and sacraments, especially the Eucharist. And thanks to
this food, man is able to live in the world as befits Christ's disciples. Entering through the door of the Church, one should
remember why I am coming and who it is from whom I am
seeking support; thanks to which my faith, hope and love can
grow.

PARISH DUES

Dear parishioners, please remember to renewed your membership. Parish dues are $ 25 for individual or family. Your membership dues is to support our parish ministry. If someone
would like to become a member of our Parish Family, please
stop by the rectory office and register.
PLEASE BE ADVISE THAT ALL SACRAMENTS, SPONSOR
CERTIFICATES AND LETTERS ARE GIVEN AND ISSUE ONLY
TO THE OFFICIALLY REGISTERED PARISHIONERS.

EUCHARISTIC ADORATION
Exposition of the Blessed Sacrament
is Monday through Friday from 3:00 PM to
6:30 PM.

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, Zofia Klemendorf, Władysław Mirosław, Zbigniew Zdrojkowski
If you know someone who should be added or taken off this prayer list, please call the rectory.

