KSIĘŻA SALWATORIANIE.PL
Pastor – Fr. Wieslaw P. Strzadala, SDS
Mr. Thomas Raczkowski - Organist
Mr. Bogusław Szast - President of Pastoral Council

Deacon– Robert Fedorowicz
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—$ 1545.00
Last Sunday’s I collection was—$ 1545.00
Dec.25, II coll.— $ 1174.00
Dec. 26, II coll.— $ 1761.00
Za tydzień II kolekta będzie przeznaczona
na Misje Diecezjalne
Next Sunday II collection is for Diocesan Missions

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
SPOWIEDZ.PL /WWW.WAPM.PL /
KATOLIK.PL
olcny.org/donate

Chleb i Wino Mszalne
zostały ofiarowane
w intencji
Śp. Felicji i Stanisława
Awakowicz-córka Iwona z Rodziną

Wieczysta Lampa
do
Matki Bożej
została ofiarowana
w intencji
Śp. Felicji i Stanisława
Awakowicz- córka Iwona z Rodziną

“Uwielbią Pana wszystkie
ludy ziemi”.

“Lord, every nation on
earth will adore you”.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywaną
świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV
wieku. Głosi ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na
świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego
stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu,
jest znakiem, że i poganie zostali powołani do przyjęcia
wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny
obchód wnosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla
pojednanie z Panem Bogiem i wzywa do pojednania z
braćmi. To kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się
własnej relacji z Panem Bogiem i innymi.
Podczas Mszy Świętej pobłogosławiliśmy kredę i
kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym
zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i
mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców:
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to
podkreślić, że tak jak Mędrcy ze Wschodu, również i my
szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia.
Ten znak C + M + B 2022 oznacza również prośbę, aby
Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem
benedicat i stanowi wobec innych świadectwo naszej
wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego
zwyczaju.

Today the Church celebrates the Solemnity of the Epiphany. Like the Magi, let us offer Jesus our gifts on this feast
of the Epiphany. (a) The first gift might be friendship with
God. After all, the whole point of Christmas is that God’s
Son became one of us to redeem us and call us friends.
God wants our friendship in the form of wholehearted love
and devotion. (b) A second gift might be friendship with
others. This kind of friendship can be costly. The price is
vulnerability and openness to others. The good news,
however, is that, in offering friendship to others, we will
receive back many blessings. (c) A third gift might be the
gift of reconciliation. This gift repairs damaged relationships. It requires honesty, humility, understanding, forgiveness and patience. (d) The fourth gift of this season
is the gift of peace: seeking God’s peace in our own lives
through prayer, the Sacramental life and daily meditation
on the Word of God. It is out of humble gratitude that we
give Him from the heart our gifts of worship, prayer, singing, possessions, and time. As we give our insignificant,
little gifts to God, the good news is that God accepts them!
Like the Magi offering their gifts of gold, frankincense,
and myrrh, we offer what we have, from the heart, in response to what the Child has given to us - Himself.

W przyszłą niedzielę w Uroczystość Chrztu Pańskiego,
podczas Mszy św. o godz. 11:00 będzie udzielone
specjalne błogosławieństwo dla dzieci i rodzin.

Next Sunday is the Solemnity of the Baptism of the Lord.
A special blessing at the Holy Mass at 9:30 AM will be
given to children and families.

Podziękowania/ Thank You !
Składamy serdeczne podziękowanie dla:
Towarzystwa Najświętszego Serca Pana Jezusa
i Żywego Różańca Róży pw. Św. Siostry Faustyny
za ofiarę $100 na kwiaty Bożonarodzeniowe.
Bóg Zapłać.

ROK / YEAR 2021

LICZBA PARAFIAN / HOUSEHOLD - 195
CHRZTY / BAPTISM – 22
I KOMUNIA ŚWIĘTA / FIRST HOLY COMMUNION - 15
CONFIRMATION— 31
ŚLUBY / WEDDINGS – 4
POGRZEBY/ FUNERALS– 11

Drodzy Parafianie, Prosimy o odnowienie przynależności Dear Parishioners, Please remember to renew your membership,
$25 for individual or family. Your membership dues support our
do parafii. Opłata członkowska dla osoby indywidualnej lub
parish ministry.
całej rodziny, niezmiennie wynosi $25 za rok.
Dear
Visitor
of
Our
Parish,
if you would like to become a member
Drogi Gościu naszej Parafii, prosimy o zarejestrowanie się.
of our Parish Family, please stop by the rectory office and register.

W TYM TYGODNIU CELEBRUJEMY:
1 stycznia— Święta Boża Rodzicielka Maryja
2 stycznia— Św. Bazyli
3 stycznia — Najświętsze Imię Jezus
4 stycznia—Św. Elzbieta Seton
5 stycznia— Św. Jan Neumann

THIS WEEK WE CELEBRATE:
January 1st— Mary, Mother of God
January 2nd—Saint Basil the Great
January 3rd —Most Holy Name of Jesus
January 4th—Saint Elizabeth Ann Seton
January 5th- Saint John Neumann

Immaculate Heart of Mary, my Mother, I come
to you in childlike prayer. I earnestly desire that all
the people of the world may be brought back to the
humble knowledge and love of the Sacred Heart of
your dear Son. I pray, dear Mother of my God, that
the wonderful beauty and purity of your own Immaculate Heart may so win our souls that we may
detest all sin and dedicate our lives to the honor
and glory of the God who created us.
You revealed the secrets of your own sad heart at
Fatima and begged for penance, prayer, and conversion of the world to God. What more can I do
than unite my heart to yours in this great yearning?
What can I add but the fervent prayer that all the
Modlitwa do Matki Bożej Rodzicielki
world may listen to your pleading?
Boże, któryś przez dziewicze
macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny I give my heart to you, my heavenly Queen, and in
confidence I leave to you what is best for me in
obdarzył rodzaj ludzki łaską zbawienia
answer to my prayer for love and reparation.
wiecznego, daj, prosimy, abyśmy doznawali Immaculate Heart of the Mother of my God, I imorędownictwa Tej, przez którą
plore through your powerful intercession, the conotrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego,
version of the hearts of men, complete victory over
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
sin, and the return of the peace which you have
promised. Amen
Zainteresowanych Słowem Bożym
zapraszamy na spotkania biblijne 'lectio divina'
w oparciu o projekt
krakowskiego Centrum Formacji Duchowej
(www.nowajakosczycia.pl).
Spotkania we czwartek po wieczornej Mszy świętej.
Prowadzi: Diakon Robert

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
Od poniedziałku do piątku
od godziny 3:00 PM do 6:30 PM zapraszamy na
Adorację Najświętszego Sakramentu.

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 .

PLEASE, PRAY FOR THE SICK OF OUR PARISH
THEY NEED OUR PRAYER SUPPORT.
Elmira Wilk, Sophie Chiano, 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, Jacek Strządała, Robert Grabias,
Regina Szumiło, Władysław Mirosław, Zbigniew Zdrojkowski,
If you know someone who should be added or taken off this prayer list, please call the rectory.

