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- $ 1,396.00
Last Sunday’s I collection was- $ 1,396.00
W ubiegłą niedzielę II kolekta wyniosła- $ 1,011.00
Last Sunday’s II collection was- $ 1.011.00
Za tydzień II kolekta będzie przeznaczona
na remonty i naprawy w naszym kościele
Next Sunday II collection is for repairs & 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
SPOWIEDZ.PL /WWW.WAPM.PL /
KATOLIK.PL
olcny.org/donate

Chleb i Wino Mszalne
zostały ofiarowane
w intencji
Śp. Zygmunta Serafin- żona Danuta

Wieczysta Lampa
do
Matki Bożej
została ofiarowana
w intencji
Śp. Zygmunta Serafin- żona Danuta

“The grace of God has
appeared, saving all…”

“Ukazała się łaska Boga,
która niesie zbawienie
wszystkim ludziom”. Tt 2,11

Tt 2,11

Przez sakrament chrztu świętego wszyscy jesteśmy
Kościołem, czyli członkami Mistycznego Ciała
Chrystusa, który nieustannie gromadzi nas na
świętej liturgii, abyśmy stawali się coraz to
doskonalszą wspólnotą umiłowanych Jego dzieci.
Niech obrzęd pokropienia wodą święconą,
przypomni nam moment chrztu świętego,
a jednocześnie oczyści nas
z wszelkich grzechowych zmaz.
Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi proroka
Izajasza, zapowiada nam przyjście samego Boga,
który „przychodzi z mocą” do każdego człowieka.
W drugim czytaniu z Listu świętego Pawła do
Tytusa, dowiemy się, że Bóg zbawił nas przez
obmycie odradzające i odnawiające w Duchu
Świętym. Dzięki temu, tak jak Jezus, w dzisiejszej
Ewangelii, staliśmy się umiłowanymi Synami, w
którym sam Bóg ma w nas swe upodobanie.

Through the Sacrament of Baptism,
we are all the Church,
that is the the Mystical Body of Christ.
He constantly gathers us in the sacred liturgy,
so that we may become an ever more perfect
community of His beloved children.
Let the rite of sprinkling with holy water remind us
of the moment of Holy Baptism,
and at the same time cleanse us of all sin blemishes.
The first reading from the Book of the Prophet Isaiah,
announcing the coming of God Himself,
Who "comes with power" to every human being.
In the second reading of Saint Paul to Titus,
we will learn that God has saved us
through a washing that regenerates and renews us
in the Holy Spirit. Like Jesus, in today's Gospel,
we have become beloved Sons,
in whom God himself delights in us.
THANK YOU

PODZIĘKOWANIA
Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu.
Serdecznie pozdrawiamy solenizantów i jubilatów
tygodnia, przekazując słowa najlepszych życzeń.
Składamy szczególne podziękowanie dla:
Dla Anonimowego Ofiarodawcy
za prezent dla kościoła $10,000.00
Bóg Zapłać.

The money that is donated from our weekly collections
is the only source of income to support our parish.
We are eternally grateful for the generosity
of all of our parishioners.
We would like to express our thanks to:
For the Anonymous Donor
for a gift to the church $ 10,000.00
God bless you.

ZOBOWIĄZANIA DO DIECEZJI

OBLIGATIONS TO THE DIOCESE

Chart Title

W bieżacym roku Parafia Matki Bożej Pocieszenia ma do
zapłacenia do Diecezji następujące zobowiązania finansowe:
Ubezpieczenie budynków: -$ 54,372.07
Podatek parafii:- - $ 8,700.00
Fundusz Edukacji Katolickiej: $ 6,253.00
Doroczny Apel Biskupa: ok. $16,00.000

Razem wszystkie zobowiązania: $ 85,323.07

Zwracamy się do wszystkich naszych parafian i gości o pomoc
w spłaceniu tych należności.
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na ubezpieczenie
budynkóew parafialnych.
Serdeczne Bóg zapłać za Waszą ofiarność!

This year, the Parish of Our Lady of Consolation has the
following financial obligations to our Diocese:
Building Insurance: - $ 54,372.07
Parish tax: - - $ 8,700.00
Catholic Education Fund: $ 6,253.00
Annual Bishop Appeal: approx. $ 16.00,000
a

b

change the labels

d

Obligations, total : $ 85,323.07

We ask all our parishioners and guests for help
in paying these dues.
Today's second collection is for the insurance of parish buildings.
God bless you for your generosity!

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.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZIN

Boże dobry i miłosierny, polecamy
Twojej opiece nasz dom, rodzinę i
wszystko, co posiadamy.
Błogosław nam, strzeż od złego,
chroń w niebezpieczeństwie,
zachowaj od nieszczęścia
i umacniaj naszą wiarę.
W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję.
Spraw, abyśmy zawsze
byli złączeni z Tobą przez Chrystusa,

THE BLESSING OF FAMILIES

O Good and Merciful God,
we entrust to Your protection
our home, family and everything
we have.
Please, bless us and keep us away from
evil, keep us from misfortune
and strengthen our faith.
In sorrow and suffering,
give us a trusting hope.
May we always be united to you through our
Lord, Jesus Christ . 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 Najświętszeo Sakramentu.
O godzinie 3:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Koronka do Bożego Miłosierdzia.

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 .

THE COMMUNITY OF OUR LADY OF CONSOLATION ROMAN -CATHOLIC CHURCH
If you would like to be registered as a parishioner, please fill out the form below and return it
to our church office or place in the collection baskets.
NAME:_____________________________________________________________________________________________
DOB

Day _____________________Month______________________________________________________________

ADDRESS: ______________________________________________________________________APT.________________
CITY __________________________________________________ STATE _____________ZIP______________________
TELEPHONE NUMBER(S): ___________________________________________________________________________
EMAIL: _____________________________________________________________________________________________
HOW CAN WE HELP ?
New Registration

Change of Address

Request Envelopes

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.

