
 

 

KSIĘŻA SALWATORIANIE.PL 
 

Pastor – Fr. Wieslaw P. Strzadala, SDS                                    Deacon– Robert Fedorowicz 

Mr. Thomas Raczkowski - Organist 

Mr. Bogusław Szast - President of Pastoral Council 

arish Office: 718-388-1942          Fax: 718-388-8993 

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

Facebook: Parafia Matki Bożej Pocieszenia, Brooklyn  

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  

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. 



 

 

 Chleb i Wino Mszalne  
zostały ofiarowane  

w intencji 
Śp. Teresę i Stanisława Załęskich

Kolekty / Collections 
 

W ubiegłą niedzielę I kolekta wyniosła $ 1,121.00 
Last Sunday’s I collection was $ 1,121.00 
W ubiegłą niedzielę II kolekta  wyniosła $  1,026.00 
Last Sunday’s II collection was $ 1,026.00 
Dzisiaj II kolekta diecezjalna  jest przeznaczona na  Seminarium  
Duchowne Ojców Salwatorianów  
Today’s II diocesan collection is  for  Salvatorian Father’s Semi-
nary 
Za tydzień II kolekta jest  przeznaczona na remonty i naprawy w 
naszym kościele 
Next  Sunday the II collection is for monthly repair and mainte-
nanceof our church 

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 

Wieczysta Lampa do Matki Bożej  
została ofiarowana w intencji  

Poniedziałek, 4 października—  Monday, October  



 

 

 

 
„Niechaj nas zawsze Pan Bóg 

błogosławi”.  

 „May the Lord bless us 
all the days of our lives”.  

 
DWUDZIESTA SIÓDMA 
NIEDZIELA W CZASIE  

ZWYKŁYM  

TWENTY-SEVENTH 
SUNDAY IN ORDINARY 

TIME 

Stajemy przy ołtarzu Pana jako wspólnota miłości, 
aby poprzez Eucharystię jeszcze bardziej połączyć się 

z Chrystusem. Karmiąc się Słowem i Ciałem 
Zbawiciela, pragniemy jeszcze bardziej zjednoczyć 

się z Nim, ale również i z Kościołem. 
Prawdziwe zjednoczenie z Jezusem i z Jego Ciałem 
Mistycznym dokonuje się na każdej Mszy Świętej.  
Pierwsze i drugie czytanie ilustruje prawdę o ścisłej 
jedności ludzkiej, zwłaszcza jeśli chodzi o kobietę i 

mężczyznę. Ta jedność małżeńska jest święta, 
ponieważ została uświęcona przez samego Boga i 
nikt nie ma prawa rozdzielać miłości małżeńskiej, 

która została złączona przez Stwórcę.  
„Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka 

i miłość ku Niemu jest w nas doskonała”  

We stand at the altar of our Lord as a community of 
love, so that, through the Eucharist, we become even 
more united with Christ. By feeding on the Word and 
the Body of the Savior, we wish to unite even more 

with Him, but also with the Church. 
True union with Jesus and with his Mystical Body 

takes place at every Holy Mass. 
The first and second readings illustrate the truth 
about intimate human unity, especially when it 

comes to man and woman. This marital unity is sa-
cred because it has been sanctified by God Himself, 

and no one has the right to separate the conjugal love 
that has been united by the Creator. 

“If we love one another, God remains in us 
and his love is brought to perfection in us”.  

W TYM TYGODNU CELEBRUJEMY: 
4 PAŹDZIERNIKA - ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU 
5 PAŹDZIERNIKA - ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA, 
 7 PAŹDZIERNIKA - NAJŚWIĘTSZA MARYJA  
                                          PANNA RÓŻAŃCOWA 

THIS WEEK WE CELEBRATE: 

OCTOBER 4TH –  SAINT FRANCIS OF ASSISI  
OCTOBER 5TH — SAINT MARIA FAUSTINA 
KOWALSKA  
OCTOBER 7TH—OUR LADY OF THE ROSARY  
 

WOTYWNE ŚWIECE LISTOPADOWE 
Informujemy, że w zakrystii po Mszy św.  lub w kancelarii 

parafialnej, od poniedziałku do piątku w godź. 12pm – 4pm, 
można zarezerwować listopadowe 7 dniowe świece wotywne 

w intencji zmarłych.  Ofiara za każdą świecę wynosi $12 

NOVEMBER  VOTIVE  CANDLES 
Seven day votive candles for the deceased can be     ordered 
after Mass or in the parish office Monday to Friday from 12 

PM to 4 PM. Offering—$12 per each candle. 

Friends of the John Paul II Foundation  
in New York 

cordially invites you to 
Concert in honor of St. John Paul II 

on Sunday 10.24. 21 at 4:00 p.m. 
at the Polish & Slavic Center 

at 177 Kent Street, Greenpoint NY. 
Famous young artists will perform. 

Tickets price $ 15 - adults $ 10 - children 

Seredcznie zapraszamy na 

zostanie odprawiona w dniu   
17 października 2021 r o godz. 15:00 

w katedrze pw. Św. Józefa 
856 Pacific St., Brooklyn, NY 11238 

 

"Naród bez dziejów, bez 
historii, bez przeszłości, staje 
się wkrótce narodem bez 
ziemi, narodem bezdomnym, 
bez przyszłości. Naród, który 
nie wierzy w wielkość, i nie 
chce ludzi wielkich, kończy 
się." 

Koło Przyjaciól Fundacji Jana Pawła II  
w Nowym Jorku  

serdecznie  zaprasza na  
Koncert ku czci św. Jana Pawła II  

w niedzielę 24 .10. 21r o godz. 16:00 
w Centrum Polsko-Słowiańskim  

przy177 Kent Street, Greenpoint NY. 
Wystąpią znani młodzi artyści nowojorscy.  

Cena biletów $15– dorośli $10—dzieci 

Wszystkich doświadczonych stratą dziecka przed narodzeniem 
lub w wieku późniejszym serdecznie zapraszamy  
na Mszę Św. w intencji dzieci utraconych,  

która będzie sprawowana 30 października 2021 o godz. 19:00 

We cordially invite everyone who experienced the loss  
of a child before birth or at a later age 
for Holy Mass for the lost children, 

which will be held on October 30, 2021 at 7:00 PM 



 

 

 

EUCHARISTIC ADORATION 
Exposition of the Blessed Sacrament  

is Monday through Friday from 3:00 PM to 
6:30 PM.  

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 

 

   PLEASE, PRAY FOR THE SICK OF OUR PARISH 
THEY NEED OUR 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, Ks. Włodzimierz Łaś, SDS 
If you know someone who should be added or taken off this prayer list, please call the rectory. 

 
 

 
Pope Benedict XVI 

said:“The Holy Rosary 
is is one of the most elo-
quent signs of love that 
the young generation 
nourish for Jesus and 

his Mother, Mary. This 
prayer helps to put 

Christ at the center, as 
the Virgin did, who 

meditated within all that 
was said about her Son, 

and also what he did and said. With Mary the 
heart is oriented toward the mystery of Jesus. 

Christ is put at the center of our life, of our 
time, of our city, through the contemplation and 

meditation of his holy mysteries of joy, light, 
sorrow and glory.  

The Rosary,  
when it is prayed in an authentic way, brings,  

peace and reconciliation. 

 
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 TYLKO 
OFICJALNIE ZAPISANYM PARAFIANOM.  

 PARISH DUES  
Dear parishioners, please remember to renewed your member-
ship. Parish dues are  $ 25 for individual or family. Your mem-
bership 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.  

Maryjny, różańcowy październik powraca do nas co 
roku z zaproszeniem samej Maryi do odmawiania 
codziennie tej pięknej, prostej, ale jakże głębokiej 
modlitwy. 
Maryja wzywa do codziennego różańca.  
 „Nie ma w życiu problemu, którego nie można 
rozwiązać za pomocą różańca”mówi św. Siostra Łucja. 
Modlitwa na różańcu sprawia, że zbliżamy się nie tylko 
do Maryi, ale razem z Nią do Pana Jezusa, że uczymy 
się słuchać Zbawiciela i odczytywać Jego wolę, że wraz 
z przesuwanymi paciorkami różańca pokorniejemy i 
dorastamy do przyjęcia tej woli, nie zawsze łatwej, ale 
zawsze będącej dla nas zbawienną łaską. 
Różaniec jest też potężnym orężem w walce ze złem i 
szatanem, jest modlitwą, która już niejednokrotnie 
zmieniała losy pojedynczych ludzi, ale i narodów, i 
świata. 

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ 
ZA NAMI! 

 
   Zachęcamy wszystkich 
parafian: do licznego 
udziału w codziennej Mszy 
Świętej i w nabożeństwie 
różańcowym, codziennie o 
godzinie 6:30 wieczorem. 
Tych zaś, którym trudniej 
dotrzeć do kościoła, 
prosimy o wspólne 
odmawianie różańca w 
domach. 

We encourage all parishioners: to participate in 
the daily Holy Mass and to pray Rosary , every 
day at 6:30 pm. For those who are more difficult 
to reach the church, please pray together at home. 


