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Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE:
w j. polskim: sobota - 19:00; niedziela - 7:30, 10:15, 11:30 (dzieci), 13:00, 20:00
w j. angielskim: sobota - 17:30; niedziela - 9:00
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU:
w j. polskim: 6:30, 7:00, 9:00 (tylko w poniedziałek), 19:00 (wtorek-piątek)
w j. angielskim: 8:00 (wtorek-sobota); 19:00 (tylko w poniedziałek)
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: Poniedziałek –sobota od 7:00 - 8:00 i 18:30-18:55, w soboty
także od 16:00 - 17:25 oraz od 18:30 - 19:30. 1-sze Piątki Miesiąca od g. 18:00-19:30.
KANCELARIA PARAFIALNA:
9:00 - 12:00, 17:00-18:00 wieczorem oraz w soboty od 9:00-12:00.
CHRZTY: Chrzest należy zgłosić w kancelarii przed ustalaniem daty przyjęcia.
ŚLUBY: Należy zgłaszać 6 miesięcy przed terminem ślubu w kancelarii.
KAPŁAŃSTWO: Jeżeli Bóg Cię wzywa do służby Jemu? Odpowiedz! Chętnie
pomożemy. Zadzwoń 1-800-DePaul-1 lub napisz: vocation@cmnewengland.org
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII: Do parafii należą Ci, którzy się do niej zapisali.
Tylko parafianom wystawiamy zaświadczenia do chrztu i bierzmowania.

SUNDAY MASSES
in English: Saturday: 5:30 PM; Sunday: 9:00 AM
in Polish: Saturday: 7:00 PM; Sunday: 7:30, 10:15, 11:30 AM, 1:00 & 8:00 PM
WEEKDAY MASSES:
In English: T-S 8:00 AM and Novena Mass on Monday 7:00 PM
In Polish: M-S 6:30 & 7:00AM & T-F 7:00 PM; Novena Mass - Monday 9 AM
CONFESSIONS: Mon-Sat: 7:00AM - 8:00 AM; 6:30—6:55 PM; also Sat 4:00 PM 5:25 PM & 6:30 PM - 7:30 PM; First Friday: 6:00 PM - 7:30 PM
OFFICE HOURS:
Mon - Fri: 9:00AM to 12:00PM, 5:00PM-6:00PM
Saturdays: 9:00AM to 12:00PM.
BAPTISMS: Please contact the Rectory before scheduling a reception.
MARRIAGES: Arrangements should be made at least 6 months in advance.
HOLY ORDERS: Is God calling and asking you to serve as a priest or religious?
Contact us: 1-800-DePaul-1 or vocation@cmnewengland.org
REGISTRATION: Every family in the parish should be registered. Sponsor certificates are given only to registered members. New members are welcomed.

Prosimy o Twoje wsparcie, gdyż parafia utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych.
Twój dar, zdolności i czasu, będzie cennym darem dla naszej parafii.

Please be generous and support your parish. Your time, talent and treasure are
greatly appreciated and help the parish which is supported by the faithful only.
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ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH
Parafia jest prowadzona przez
Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo
Our parish is staffed by the
Vincentian Fathers

Rev. Marek Sobczak CM - pastor/proboszcz
Rev. Grzegorz Markulak CM
Rev. Józef Szpilski CM
Rev. Łukasz Sztorc CM

St. Stanislaus Kostka Catholic Academy
Katolicka Akademia Świętego Stanisława Kostki

Dr. Ivan Green, Ph.D. - Principal
12 Newell Street * Brooklyn, NY 11222
Tel: 929-205-1240

www.ststansacademy.org
https://www.facebook.com/ststansacademy
School Annex and Gym: 189 Driggs Avenue

607 Humboldt Street * Brooklyn, NY 11222
Tel.: 718-388-0170 * Fax: 718-388-6382
e-mail: skc11222@aol.com
www.ststanskostka.org
facebook.com/sskcBrooklyn

English CCD inquiries: Tel: 631-875-8413

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
Saturday, March 20 - sobota, 20 marca
6:30am † Tadeusz Wiącek (r.śm.)-siostra z rodz.
7:00am † Kevin Warzocha
8:00am † Bertha Lescanec-Evelyn & Erica Matechak
5:30pm † Jadwiga & Józef Cembruch and
Jan & Anna Białowąs-rodzina
7:00pm † Robert Jutkiewicz-rodzina
Sunday, March 21 - niedziela, 21 marca
7:30am † Leszek Łuczaj-żona i dzieci z rodz.
9:00am † Grażyna Marek-V. Kryshak & family
10:15am † Włodzimierz Brzostowski (r.śm.)-córka
Marzena z rodziną
11:30am † Józef Waszczuk-syn Andrzej z rodziną
Konc.: O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Eweliny
Płońskiej w dniu urodzin-rodzice, rodzeństwo i rodzina
1:00pm INTENCJE ZBIOROWE: Strona 3
8:00pm † Krzysztof Rutkowski (r.śm.)-mama
Monday, March 22 – poniedziałek, 22 marca
6:30am † Kevin Warzocha
7:00am † Zygmunt Roszkowski-syn z rodziną
9:00am ZBIOROWA
7:00pm † Genowefa Czastkiewicz-family
Tuesday, March 23 – Wtorek, 23 marca
6:30am † Feliks Kot-Grażyna
7:00am † Stanisław Kuligowski-rodzina
8:00am † Regina Cubinski-Valerie Kryshak
9:00am † Krzysztof Rutkowski (5r.śm.)-Kinga i
Jan Łochnicki
7:00pm † Kevin Warzocha
Wednesday, March 24 – środa, 24 marca
6:30am † Stanisław Dobkowski (r.śm.)-córka z rodz.
7:00am † Witold Jabłonski (r.śm.)-żona i dzieci
8:00am † Charles Gondek (anniv.)-family
9:00am † Teresa Klewinowska-rodzina Tylingo
6:30pm † Kevin Warzocha
7:00pm ZBIOROWA
Thursday, March 25 – czwartek, 25 marca
6:30am † Józef Jendruczyk-rodzina

7:00am † Jadwiga i Bolesław Milewscy-córka z rodz.
8:00am † Zenon Lelewski-P. Gregorek
7:00pm † Kevin Warzocha
Friday, March 26 – piątek, 26 marca
6:30am † Kevin Warzocha
7:00am † Bronisława Zaleska-córka Jadwiga z rodz.
8:00am † Regina Cubiński-Lorraine Bulakowski
7:00pm ZBIOROWA
Saturday, March 27 - sobota, 27 marca
6:30am † Bronisława, Franciszek, Marek i Jan ZaleskiDanuta z rodziną
7:00am † Władysław Skowron-Lorraine Fujarski & fam.
8:00am † Stella Paschkowska (anniv.)-niece
5:30pm † Kevin Warzocha
7:00pm † Lucy Lisiak-rodzina
Sunday, March 28 - niedziela, 28 marca
7:30am † Antoni Rogalski (23r.śm.)-żona i dzieci z rodz.
9:00am † Lucy Cieszko-V. Kryshak & family
10:15am † Michalina i Edward Citak-rodzina Jakubowski
i Sleziak
11:30am O zdrowie, bł. Boże i dary Ducha św. dla
Amandy z okazji 16-tych urodzin oraz dla
Wiesława z okazji 50-tych urodzin
Konc.: † Zbigniew Maziarz (5r.śm.)-rodzice i rodzeństwo
z rodzinami
1:00pm INTENCJE ZBIOROWE: Strona 3
8:00pm † Antoni Szereszewski-rodzice
*********************************************************************************************************************************************************************

CHLEB I WINO -- BREAD AND WINE
w tygodniu od 15-21 marca, 2021
są ofiarowane za duszę
ś.p. † JAKUBA KIZERA
proszą rodzice, siostry i dziadkowie

THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
Our tithing collection last Sunday was:
Składka w ostatnią niedzielę wyniosła:

$6,917.00

PATRON
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Sunday, March 21 - niedziela, 21 marca
1:00pm INTENCJE ZBIOROWE:
† Kevin Warzocha
† Czesław Gołaszewski (14r.śm.)-żona i syn z rodz.
† Marek Zakrzewski (2.r.śm.)-brat Albert
† Marek Niedzielski-rodzice i rodzina
† Karol Michalec-mama i siostra z córką
† Leonard Lenczewski-żona z rodziną
† Zenon Szczyglak-wnuczek Ronnie
† Marian Romańczyk (11r.śm.)-rodzina
† Elżbieta i Krzysztof Rutkowski-mama
† Edward Czerniawski-od sąsiadów i wspólnoty AA
— O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla
Ks. Stanisława Chorągwickiego, C.M. w dniu urodzin
† O spokój duszy i zbawienie wieczne dla ś.p. Henryka
Kotary—proszą Robert i Małgorzata Kotara z rodziną
† Paweł Szaran-kolega
† Ryszard Beskur
† Renata Morawiec-Loj—tata i rodzeństwo z rodzinami
† Zbigniew Stopa-John and Kathy Bleckman
— O Boże bł. i opiekę Matki Przenajśw. dla rodziny Ozga
i Szczepańskich
† Helena Samek, Józef Samek, Irena Zalewska i Jan
Bonczek-Bronisława Nagy-Bonczek
† Zbigniew Szczepan w 30 dni po śm.-córka Marzena z
rodziną

Sunday, March 28 - niedziela, 28 marca
1:00pm INTENCJE ZBIOROWE:
† Kevin Warzocha
† Eligiusz Chlebowicz-Cecylia Pienczykowska
† Serafina Radziwon-S. & H. Wawrzyniak
† Marek Niedzielski-rodzice i rodzina
† Michał Bachorowski (13r.śm.)-syn Bogdan z rodziną
† Leonard Lenczewski-żona z rodziną
† Zenon Szczyglak-wnuczek Ronnie
† Urszula Iwon (4r.śm.)-mama Krystyna i siostra Magda z
rodziną
† Edward Kosiorek (6r.śm.)-prosi rodzina
† Tracy Szpilka-rodzice i rodzina
† Edward Czerniawski-od sąsiadów i wspólnoty AA
— O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Krystyny
Nienałtowskiej i jej rodziny-prosi mama
† Elżbieta i Hieronima Rutkowski-prosi Jadwiga

PARISH ANNOUNCEMENTS
FIFTH SUNDAY IN LENT
MARCH 21, 2021

INFORMATION:
On Monday, March 29 the Dioceses of Brooklyn and
Queens, New York and Rockville Center will again
conduct a Day of Confession - Reconciliation Monday.
In all churches in the three dioceses, priests will be
confessing from 4:00pm to 9:00pm.
We strongly
encourage everyone to avail themselves of the
sacrament which unites us with God through
acknowledging our sins and receiving absolution.
Let us also encourage others to take advantage of
this opportunity to make their Easter Confession.
INFORMATION:
The Sacrament of Confirmation will be administered in
our parish on April 25, 2021 at 3:00pm. Adults who have
not yet been Confirmed but would like to receive the
Sacrament should contact the rectory.
Mass intentions for the year 2022 are now being
accepted. The stipend for weekday Masses is $20
and on Sundays it is $40. The offering for Bread and
Wine is $40 and the Sanctuary Lamp is $25.
► In an effort to maintain a safe enviroment in the
church, we cannot provide missalettes in the pews for
general use. For parishioners who prefer to use a
missalette, a limited suppply of annual missalettes are
available for personal use in the rectory for a donation
of $10 each.

SUNDAY:
Today we begin our Lenten Retreat in the Polish
language.
The second collection today is for the flowers and
decorations in the church during Holy Week and
Easter.
Our parish Flea Market is open Saturdays and Sundays
from 10:00am to 2:30pm
MONDAY:
Novena to Our Lady of the Miraculous Medal and
Mass at 7:00pm is in the lower church due to the
Polish Lenten Retreat in the upper church.
The Parish Library is closed today due to the
Polish Lenten Retreat but is only open with prior
arrangements made with Małgosia (646)709-2910 or
Grażyna (646)512-3286.
FRIDAY:
Every Friday during Lent we invite everyone to
participate in Stations of the Cross as follows:
6:00PM (UC) in the English language for Adults.
6:00PM (LC) for children in the Polish language.
After the 7:00PM Mass, (UC) in the Polish
language.
NEXT SUNDAY:
The second collection next Sunday is for the
needs of the parish.

********************************************************************************************************************************************************************

THIS WEEK WE CELEBRATE:
W TYM TYGODNIU OBCHODZIMY:
TUE / WTO Saint Turibius of Mogrovejo, Bishop
THU / CZW The Annunciation of the Lord
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21 marca, 2021
NIEDZIELA:
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Rekolekcje
Wielkopostne w j. polskim i trwać będą do środy,
W tym roku Rekolekcje poprowadzi
24 marca.
Ks. Lukasz Sztorc CM.
Program rekolekcji jest w
biuletynie. Serdeczne zapraszamy do udziału.
Przypominamy jednocześnie o konieczności
zachowywania dystansu między osobami w ławkach.
Nadmiar osób bioracych udział w rekolekcjach będzie
przez kolektorów kierowana do dolnego kościoła, gdzie
będzie dostępny i obraz i dźwięk.
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na
kwiaty i dekoracje w naszym kościele w okresie
Wielkanocnym.
Parafialny Pchli Targ przy naszej parafii jest otwarty
w soboty i niedziele od 10:00 do 14:30.
W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16:00
będziemy odprawiać Nabożeństwo Gorzkich Żali
połączone z kazaniem pasyjnym.
PONIEDZIAŁEK:
Msza św. i Nowenna do M. B. od Cudownego
Medalika o godz. 9:00.
Ze względu na Rekolekcje w j. polskim, Msza św.
w j. angielskim odbędzie się w dolnym kościele.
Biblioteka parafialna będzie zamknięta w
poniedziałek 22marca z racji Rekolekcji Wielkopostnej.
Wejście tylko po telefonicznym umówieniu się:
Małgosia (646)709-2910 lub Grażyna (646)512-3286.
ŚRODA:
Msza Św. i Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy - 19:00.
PIĄTEK:
W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na
nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
O godz.18:00 (GK) w j.angielskim dla dorosłych.
O godz. 18:00 (DK) w j. polskim dla dzieci.
O godz.19:00 Msza św. i Nowenna do Miłosierdzia
Bożego. Po Mszy - Droga Krzyżowa
NAJBLIŻSZY WEEKEND:
Druga składka za tydzień będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii.
INFORMACJE:
W Wielki Poniedziałek, 29 marca, przypada
Diecezjalny Dzień Spowiedzi. Spowiedź jest słuchana w
każdym kościele diecezjalnym od godz. 16:00 do 21:00.
W ten dzień będzie również Spowiedź główna przed
świętami w naszym kościele.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z sakramentu
pojednania z Bogiem. Zachęćmy innych do skorzystania z
takiej okazji na Spowiedź Wielkanocną.
Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w
niedzielę, 25 kwietnia 2021 roku o godzinie 15:00.

Można już zamawiać intencje mszalne na rok 2022.
Stypendium za Msze św. w ciągu tygodnia wynosi
$20 a za Msze św. w niedzielę $40. Chleb i wino $40.
Wieczna Lampka $25.
*********************************************************************************************************************************************************************

PRZEPISY WIELKOPOSTNE:
W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post
ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych – obowiązuje
on katolików od 18 do 59 roku życia - można jeść trzy
razy dziennie w tym tylko raz do syta. Natomiast w piątki
całego Postu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia.
Nie przestrzeganie zasad wielkiego postu i abstynencji
jest poważnym wykroczeniem.
Katolik powinien także powstrzymać się od udziału w
zabawach i dyskotekach, (w Poście i we wszystkie piątki
całego roku, gdyż jest to dzień pokuty - dzień Męki i
Śmierci Pana Jezusa)
Życie katolika szczególnie w Wielkim Poście powinno się
charakteryzować uczestnictwem w niedzielnej mszy świętej
oraz nabożeństwach pokutnych, dziełami miłosierdzia,
dobroczynnością i jałmużną.
*********************************************************************************************************************************************************************

W czasie Wielkiego Postu, możemy otrzymać Odpust
Zupełny dla dusz czyścowych i nas samych, jeśli
1} Uczestniczymy w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej
2} Przyjmiemy Komunię św.
3} Pomodlimy się w intencji papieża Franciszka
4} Nie jesteśmy przywiązani do żadnego grzechu, nawet
powszedniego
5} Pracujemy nad swym uświęceniem.
III Zakon Św. Franciszka
*********************************************************************************************************************************************************************

LENTEN ALMS FOR THE POOR
Collecting funds for the poor is an important work of
mercy for the Church. In the first letter of St. Paul to the
Corinthians, Paul requests that a collection should be
taken every week in support of the Poor in Jerusalem.
Paul felt that this was a necessary act of Charity. From
that time until this, it has been the tradition of Catholic
Churches to display a poor box to collect the donations of
the faith community for the poor. A poor box has been
placed on the step next to the communion rail in the
sanctuary. Please be generous in remembering the poor
of our community especially during Lent.
As in previous years, we will be collecting nonperishable food items, which may be placed on the altar
before the Sacred Heart of Jesus statue.
*********************************************************************************************************************************************************************

During Lent, we can obtain a Plenary Indulgence for the
souls in Purgatory and ourselves, if we:
1} Participate in Cross Way
2} Receive Holy Communion
3} Pray for pope Francis
4} We don't preserve any attachment to sin, even venial.
5} We work for our sanctification
The Third Franciscan Order

March 21, 2021

Page 5

Page 6

March 21, 2021

FROM THE PASTOR’S DESK
Sermon of March 7, 2021
Chełmno is a small town in Poland, located on the socalled "red gothic" trail on the Vistula River, a hundred miles
south of Gdansk.
In the city of Chelmno, you will find almost completely
preserved old city walls from the 12th century and there are also
7 magnificent gothic churches made of red brick from the 13th
and 14th centuries. In probably the oldest of them from the year
1200, there is a specially made niche on the front wall. There
was a lit lantern in it, as a sign that there was always someone in
this place who could help the sick person. There was a hospital
at the parish. It was run by the parishioners themselves, under
the care of nuns. Parishioners organized the necessary
resources, clinics, materials, food, and looked after the sick, etc.
This parish was a great example of the continuation of the
life of the early Christian communities. The faithful of the time of
the Apostles flocked not only to fulfill their obligation to attend
Sunday Mass and to listen to the sermon, they also gathered to
bring what they could and then share with the community and
those in need. Everyone, like one, joined in.
This is what the Catechism of the Catholic Church
teaches us; that the parish is a specific community of the faithful,
which, at the bishop's request, is looked after by the pastor,
where all the faithful can gather for the Sunday celebration of the
Eucharist, and where the faithful practice the love of the Lord
Jesus in good and fraternal deeds.
Through this prism of the teaching of the Catholic Church,
of the parishioners of Chelmno from the year 1200 or the faithful
from the times of the Apostles - let us now look at our parish ...
Does it fulfill Christ's recommendations? Do we imitate the
concern of the apostles and people of previous eras? Are we
doing good and brotherly works?
Each diocese, which consists of many parishes (almost
190 in our diocese of Brooklyn), takes care of this fraternal
service. Having better opportunities and better sources than a
single parish, the diocese tries to carry out charitable works,
works of fraternal help, works of proclaiming the Gospel in a way
that no single parish would be able to do on its own. We are only
expected to contribute financially to these works.
It is well known that we as a single parish cannot afford to
run a kitchen for the poor, shelter, help immigrants, spiritually
support prisoners or the sick, run Catholic newspapers, radio,
and television, teaching seminars, evangelization groups, etc.
These are badly needed works, although they cost a
fortune. But when all the parishes contribute to ACA each year,
these deeds can be done. You do the same in families. You
make a gift for someone, you contribute to the purchase of a
house together, families contribute to preparing a party. We buy
from BJ or Costco, because it is cheaper, and large boxes can
be shared with others to lower the cost even more.
Why then, when the Annual Catholic Appeal begins every
year and we find out that we are to contribute a sum of money to
a common charity fund - we grind our teeth at the Bishop! But it is
not the Bishop who will get the money. It will be given to people in
need and organizations working under this Appeal.
If you give a drunk on the street a quarter of a dollar - he
will give you an evil look. Give this quarter every day for the
Catholic Appeal, which is about $ 90 a year, and this money will

change the lives of many in need of material, spiritual or
evangelical help. This is the truth ... It is a pity that we want to
understand this truth so little.
Today’s sermon was inspired by last weeks’ phone calls
to the office. Angry people express their opinion about me - how
greedy I am that I am sending endless letters asking and pushing
for money. I would like to address this issue and to clarify a little.
The fact is that three different programs coincided at the same
time - Generations of Faith, the Annual Catholic Appeal, and the
new Parish Stewardship Program. Hence the multitude of letters
some people received.
I also must make it known that the company cooperating
with the diocese and running these three programs demanded
our signatures. Each pastor had to give his signature on paper,
and those signatures are placed electronically into these letters,
that this company, that has no sentiments, sends with a request,
confirmation, thanks, or encouragement for further donations.
Our parish doesn’t do the mailing. And I have no control over it.
Period.
But we know that the 5-year Generation of Faith program
is over. Parishioners have declared 5 years ago that they would
contribute over a million dollars to this Fund over 5 years. Half of
this amount could be returned to the parish. About $490,000 of
the million dollars of declarations were collected - that's why
reminders were sent.
In the 2020 Catholic Appeal, we were one of the few
parishes that did not reach the goal. Our parishioners donated
half of our $72,000 goal. The rest had to be sent from the parish
account so that the charitable works could be continued.
And finally, the Parish Stewardship Program was born
from the bottom up. It was the Catholics of many parishes who
appealed to the Bishop to encourage other parishioners to
donate more to their parishes so that parishes could continue
their existence. No one wants to take on their conscience the
closure of the parish due to the lack of funds to pay the daily bills
or salaries for the workers. The PSP is designed to encourage all
practicing Catholics to take care of the needs of their parish. This
is an encouragement for a higher weekly donation, for regular
donations to the parish so that pastors do not have to beg for
every penny.
Concern and actions come from the need of the heart.
Some of the faithful are here in church only to show God or
people that they are in the church, and that they put a dollar bill
into the collection basket. But do not ask me for anything else. I
do not care. This is why we have a problem...
I am proud to say this parish was and is very important for
me. I care much for our parish. But unfortunately, I can also say
that for a long time there has been sadness in my heart about
what I experience as a pastor.
Part of my sadness comes from the phone calls I receive
from our parishioners who try to scare me that they will sue me
for harassment, that is, that I harass them with request letters for
money. As I said, I have nothing to do with it. Some callers
demand strongly that some additional prayers must be said after
the mass, others complain that there is no service of one kind or
another, that the organist plays too slowly or sings too loudly, that
the hours of confession should be different, and why this and
why that ... Others callers admonish us, priests, for giving Holy
Communion on hand, for not making people kneel, for letting the
police enter churches during services; for supporting vaccines,
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for ordering the wearing of masks. And so on and on and on.
Some people are not afraid to yell at us priests for any reason,
and we are to peacefully remain silent, like Christ. And so we do.
But that's where the sadness and fear in my heart come
from. We are first to criticize, but we are the last to get involved to
bring more life to our parish.
There are practically no volunteers. Neither for manual
work nor for service in the liturgy. The Parish cafe had closed due
to the pandemic, but no people were willing to run it anyway.
At the end of the season, another source of income for the
parish - the Flea Market - will close, because no people are
willing to lead and help.
There are not enough lectors for reading the Holy
Scriptures during the Holy Mass, not enough collectors. Not to
mention helpers for keeping the church clean, disinfecting, to
decorate, to perform minor repairs...
In other words, we are here, but it looks as if we weren't
here...
And the same is true of our approach to charitable works
in the diocese that help hundreds of thousands of people - that's
not our business, we conclude. So, who should care about the
needs of a seminary where young men study to become priests?
Who should be worried about the growth of our Catholic media –
the only media that show the truth and defy the prevailing lie, the
culture of death, and the culture of deception in commercial
media?
But God will judge the attitude of every Catholic, every
priest, and every layperson. He will place us in front of the first
Christians, or those parishioners from the 13th century from the
Chełmno’s parish.
They were involved in caring for their parish, they were
doing brotherly works of charity and mercy.
Our parish looks different today than I remember it from
the 1990s when people packed our church, or the 1980s when
there were a lot of parish organizations. Also, I remember the first
years of my pastorship here. Even then we had some people of
goodwill. They volunteered to repair the roof, to renovate the café
and the youth group rooms, flea market room – everything for
free. I remember when one parishioner donated all the repair
materials for both roofs.
I remember that year when we were installing our cooling
and heating system. One young parishioner was at the
construction site day in and day out all year long to check the
work and to request corrections if they were needed. And he
didn't want to be paid for his job.
These examples prove that something can be done as
long as there is a will, a desire, to leave something good not only
for this generation but also for the next ones ...
We do have a few good people who share their gifts of
time and talents with the parish for many years. They serve as
lectors, collectors, a music group that has been singing regularly
for over 30 years during every Sunday mass at 8 PM. There are
lady librarians, ladies running the Flea Market. Basically, that is
all. The majority of people praying here seems to not care for the
parish. Many only complain when they hear about a call for
financial help.
According to the Dictionary, philanthropy is a form of social
or charitable activity. It consists of giving selfless financial and
material help to people who need help.
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We all are philanthropists, everyone who supports
charities, the poor, or finances social campaigns.
Beloved, let us note one important thing here. You donate
your money for everything - for a sick child, for victims of natural
disasters, for animal shelters. You put your money in a donation
can in a shop or a bank for the needs of many organizations.
The difference is that for us, Catholics, and our Catholic
campaigns, no one else will make donations. No one, not the
federal nor state nor city governments, helps Catholic causes.
Neither an atheist, nor a Muslim, nor a Jew, nor a Protestant, nor
a member of an anti-religious party - will support us, Catholics,
the Church, and our Catholic charitable works. And that is the
truth. Nobody supports Catholic charities except Catholics.
Hence the great appeal to all of us - let Catholics first
support what is Catholic, what should be closest to our heart.
Of course, we have the right to choose whom we support,
who motivates us. But why is it that the Catholic works of charity
are not appreciated by Catholics and not supported? It is really
strange. I am going to quote our parishioner Jack who once said
- "It seems that we lost our brain, it looks like we enjoy our
defeat ..."
This is the crux of the matter. The evil spirit leads us by
deception to build up our doom, to destroy our faith through our
neglect of duties toward the Church, toward Christians united
under the umbrella of the Catholic Church ...
Let us be merciful to all, but let us begin this concern for
our Catholic values first. Let us increase our love for our parish
and for all Catholic charities. Participate in the Parish
Stewardship Program and Annual Catholic Appeal out of love for
God and his church on earth.
********************************************************************************************************************************************************************

SŁOWO PROBOSZCZA
Kazanie 7 marca 2021
Czy wiecie gdzie są najpiękniejsze widoki na Świecie?
Otóż odpowiedź brzmi – w Chełmnie. Dlaczego? Bo Chełmno
jest położone nad rzeką Wisłą, na pięknym wzgórzu, a tuż po
drugiej stronie Wisły leży miejscowość o nazwie Świecie. Stąd
najpiekniejsze widoki na Świecie są z Chełmna.
To tak pół żartem. Chełmno to mała miejscowość w
Polsce, położona na tak zwanym szlaku "czerwonego gotyku"
nad Wisłą, czterdzieści kilometrów od Bydgoszczy.
Właśnie w tym starym Chełmnie znajdują się zachowane
prawie w całości mury obronne miasta i jest tam też 7
wspaniałych kościołów gotyckich z czerwonej cegły
pochodzących z 13 i 14 wieku. W bodajże najstarszym z nich
(lata1240) na frontowej ścianie znajduje się specjalnie zrobiona
wnęka. Stawiano w niej zapaloną latarnię na znak, że w tym
miejscu znajduje się zawsze ktoś, kto może pomóc osobie chorej
i głodnej. Przy parafii był bowiem szpital. Prowadzili go sami
parafianie pod opieką zakonnic. Oni organizowali potrzebne
środki lecznicze, materiały, jedzenie, opiekowali się chorymi itp.
Parafia ta stanowiła wspaniały przykład kontynuowania
życia pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Wierni z czasów
Apostołów gramadzili się nie tylko spełnić obowiązek
uczestnictwa w niedzielnej mszy św,. i aby posłuchać kazania.
Oni gromadzili się także, aby przynieść to, co kto mógł, by
następnie dzielić się ze wspólnotą i potrzebującymi. Wszyscy, jak
jeden, się włączali.
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O tym przypomina nam KKK ucząc, że parafia to określona
wspólnota wiernych, którą z prośby biskupa opiekuje się
proboszcz, gdzie wszyscy wierni mogą gromadzić się na
niedzielną celebrację Eucharysti, i gdzie wierni praktykują miłość
Pana Jezusa w dobrych i braterskich uczynkach.
Poprzez ten pryzmat nauczania KKK, parafian z Chelmna
z 1200 roku czy wiernych z czasów Apostolskich - popatrzmy
teraz na naszą parafię... Czy ona spełnia zalecenia Chrystusa?
Czy my naśladujemy troskę apostołów i ludzi poprzednich epok?
Czy czynimy dobre i braterskie uczynki? Każda diecezja na którą
składa się wiele parafii (blisko 190 w naszej diecezji), bierze na
siebie troskę o tę braterską posługę. Mając lepsze możliwości i
lepsze źródła diecezja stara się prowadzić dzieła charytatywne,
dzieła pomocy braterskiej, dzieła głoszenia Ewangelii w sposób,
jaki żadna pojedyncza parafia sama nie potrafiłaby tego zrobić.
Od nas oczekuje się jedynie udziału finansowego w tych
dziełach.
Wiadomo, że nas nie stać, aby np prowadzić kuchnię dla
biednych, schroniska, pomagać imigrantom, duchowo wspierać
więźniów czy chorych, prowadzić katolickie gazety, radio i
telewizję, seminaria, grupy szerzenia wiary itd.
To są ogromnie potrzebne dzieła, które kosztują krocie.
Lecz gdy wszystkie parafie na to się składają każdego roku, to te
dzieła mogą być prowadzone dobrze. To samo przecież robicie
w rodzinach. Składacie się na prezent dla kogoś, wspólnie
dokładacie się do zakupu domu, rodziny robią zrzutkę na
szykowanie przyjęcia. Kupujemy w BJ czy Costko, bo taniej, a
wielkie paki można podzielić z innymi i koszt jest tańszy.
Dlaczego zatem, kiedy co roku rozpoczyna się Doroczny
Apel Katolicki znany jako ACA i dowiadujemy się, że mamy
włożyć do wspólnego funduszu dzieł charytatywnych taką czy
inną sumę - to zgrzytamy zębami na Biskupa - jaki chytry! Ale to
nie Biskup dostanie te pieniądze. Dostaną je ludzie potrzebujący
oraz organizacje działające w ramach tego Apelu.
Gdy dasz pijaczkowi na ulicy ćwierć dolarka czyli 25
centowkę - to Cię obrzuci złym spojrzeniem. Daj taką „kwoderkę”
każdego dnia na Apel Katolicki, czyli około 90 dol rocznie, a te
pieniądze zmienią życie wielu potrzebującym pomocy
materialnej, duchowej czy ewangelicznej. Taka jest prawda...
Szkoda tylko, że tak mało chcemy tę prawdę zrozumieć.
Do tego kazania o pomocy zmobilizowały mnie ostatnie
telefony do biura z oburzeniem, że proboszcz bez końca wysyła
listy z wołaniem o pieniądze. Tu chciałbym trochę wyjaśnić.
Faktem jest, że w tym samym czasie zbiegły się trzy różne
programy - Pokolenia Wiary, doroczny Apel Katolicki oraz nowy
program Troski o Własną Parafię. Stąd mnogość listów, które
niektórzy otrzymali.
A że firma współpracująca z Diecezją zażądała naszych
podpisów i każdy proboszcz każdej parafii musiał dać na
papierze swój podpis, to on zostaje wklejany do tych listów. I to
owa firma, która nie ma żadnych sentymentów, wysyła listy z
prośbą, potwierdzeniem, podziękowaniem czy zachętą do
dalszej ofiarnosci. To nie parafia. A ja tym bardziej nie mam nad
tym żadnej kontroli.
Ale wiemy, że ów 5 letni program Pokolenia Wiary, już się
zakończył. Parafianie zdeklarowali się 5 lat temu, że złożą na ten
Fundusz w okresie 5 lat ponad milion dolarów. Połowa tej kwoty
mogła by wrócić do parafii. Z miliona dolarów deklaracji zebrano
około 490 tysiecy - dlatego były wysyłane przypomnienia.
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W ubiegłorocznym Apelu Katolickim 2020 byliśmy jedną z
niewielu parafii, które nie osiągnęły celu. Nasi parafianie wpłacili
połowę z wyznaczonych nam 72,000. Resztę trzeba było wysłać z
konta parafii, aby dzieła charytatywne mogły dalej funkcjonować.
Z kolei Program Troski o parafię narodził się oddolnie. To
katolicy wielu parafii apelowali do Biskupa, aby zachęcał innych
parafian do większych składek na parafie, aby one mogły
kontynuować swoje istnienie. Bo nikt nie chce brać na swoje
sumienie zamknięcia parafii z braku funduszy na opłacanie
codziennych rachunków czy pensji dla parcowników. Program
ma za zadanie zachęcić praktykujących wiernych do zadbania o
potrzeby swojej parafii. To zachęta do wyższej tygodniowej
donacji, do regularnych donacji na parafię, aby proboszczowie
nie musli żebrać o każdy grosik.
Jedna z katolickich gazet w Polsce zrobiła ankietę wśród
młodzieży - czym dla nich jest parafia. Zacytuję jedną z
wypowiedzi: "Parafia jest dla mnie żywym organizmem, którą
jednoczy Jezus, szczególnym miejscem działania Pana Boga.
Jest rodziną dzieci Bożych w której mogę poznawać Boga,
wzrastać w wierze oraz umacniać się przez sakramenty święte.
Gromadzi nas ona na słuchanie słowa i łamanie chleba, ucząc
miłości i odpowiedzialności za siebie nawzajem. To tutaj
odnajduję szczęście, że mogę się angażować w pomoc dla
innych".
Gdyby każdy wierny tak pojmował czym jest parafia i
wspólnota koscioła...
Bo troska bierze się z potrzeby serca. Wielu z nas tej troski
nie ma, jej nie rozumie. Są w kościele aby przed Panem Bogiem
czy drugim człowiekiem pokazać, że są i że rzucili na tacę
złożony w samolocik banknot dolarowy. Brak troski, to brak
działania. To egoizm i puste serce.
Kochani, mnie bardzo leży na sumieniu troska o naszą
parafię. Nie mogę powiedzieć, że do mojego serca wkrada się
obojętnosć. Ale niestety mogę powiedzieć, że od dłuższego już
czasu w sercu jest smutek z powodu tego, czego doświadczam
jako proboszcz.
Nie chodzi mi o to, że dzwonią niby katolicy i straszą, że
pozwą mnie do sądu za harasement czyli nękanie ich listami o
pieniądze. Jak powiedziałem, nie mam na to wpływu. Nie chodzi
mi o to, że dzwoniący krytykują, że nie odmawia się takich czy
innych modlitw, że nie ma takiego czy innego nabożenstwa, że
organista gra za wolno lub że za głośno śpiewa, że godziny
spowiedzi muszą być inne, że po co to, i po co tamto...
Inni wyzywają nas, księży, za to, iż udzielamy Komunii św na
rękę, że nie każemy ludziom klękać, że pozwalamy, aby policja
wchodziła do kościołów na kontrole, że nie słuchamy
ks Natanka, że popieramy szczepionki, że nakazujemy noszenie
maseczek. Albo telefon do księdza i słowa: ja się modlę aby nie
trafić na mszę odprawianą przez księdza... I tak dalej, i dalej i
dalej. Bo księdzu można zrobić awanturę o byle co, a on ma
milczeć, tak jak Chrystus. I tak robimy.
Ale właśnie stąd ten smutek i strach w moim sercu. Dlatego,
tak dużo pośród nas jest osób obojętnych lub złośliwych, a tak
mało osób gotowych do tworzenia żywej parafii.
Praktycznie nie ma ochotników ani wolontariuszy. Ani do
prac technicznych, ani do posługi w liturgii. Zamknęła się
Kawiarenka ze względu na pandemię, ale i tak nie było chętnych
do prowadzenia jej. Z końcem sezonu zamknie się źródło
kolejnego dochodu dla parafii - Pchli Targ, bo nie ma chętnych
do prowadzenia i pomocy.
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Lektorów do czytania Pisma Św w czasie mszy świętej jest
niewystarczająca ilość, podobnie i kolektorów. Nie mówiąc już o
pomocnikach do utrzymania kościoła w czystości, do dezynfekcji,
do dekoracji, do drobnych napraw..
Innymi słowy jesteśmy, ale jakby nas nie było....
I podobnie sprawa wygląda z naszym podejściem do dzieł
charytatywnych w diecezji, które pomagają setkom tysięcy ludzi,
- to już całkiem nie nasza sprawa. Utrzymanie seminarium, gdzie
kształcą się młodzi ludzie na księży - my tutaj mamy księży,
słychać. Po co nam myśleć o utrzymaniu katolickich mediów,
które pokazują prawdę i przeciwstawiają się obecnie
panującemu kłamstwu, kulturze śmierci i kulturze zakłamywania
w mediach komercyjnych. Nasi katolicy mówią - nie czytam po
angielsku, a muzyka do tanca i kolorowe obrazki w tv i strony w
internecie mi wystarczają.
Ale Bóg oceni postawę każdego katolika, księdza i
świeckiego człowieka w odniesieniu choćby do postawy
pierwszych chrześcijan, w odniesieniu do owych parafian z 13
wieku z chełmińskiej parafii.
Oni angażowali się w trosce o swoją parafię, tworzyli dzieła
pomocy dla innych.
A my mamy niebosiężne pretensje, gdy ktoś prosi o
donacje na cele charytatywne czy podniesienie składki ...
Ks. Kazimierz, salwatorianin, który pracował w Teksasie
podczas spotkania w Dniu Skupienia dla lokalnych księży
opowiadał, jak wspaniale działała jego parafia. Było tam wiele
pozytywnych ciekawostek. A wisienką na torcie była historia o
tym, jak mała, jedno osobowa parafia potrafiła zebrać na jakiś cel
ponad 430 tys dolarów w ciągu jednego tygodnia.
Nasza parafia wygląda inaczej niż pamiętam ją z lat 90,
kiedy były tu tłumy, czy lat 80 kiedy działało mnóstwo
parafialnych organizacji. Ale pamiętam i pierwsze lata mojego
proboszczowania, gdy jeszcze trochę ludzi dobrej woli było. Oni
naprawili dach, wyremontowali pomieszczenia na kawiarenkę i
salę młodzieżową oraz jedną z sal szkoły na pchli targ za darmo.
Pamiętam, gdy zebrała się grupa chętnych do napraw dachu na
starej i nowej szkole, gdy jeden z parafian wyprosił u swojego
szefa materiały na naprawę dachu. Pamiętam jak jedne
małżeństwo opiekowało się zaopatrzeniem i czystością w
Kawiarence przez kilka lat z rzędu.
Pamiętam, gdy zakładaliśmy system chłodzenia i grzania,
jak jeden z naszych parafian przez cały rok, dzień w dzień był na
budowie, aby kontrolować prace instalacyjne i nie chciał za to
żadnych wynagrodzeń.
Te przykłady świadczą o tym, że można coś zrobić o ile jest
chęć, cel i pragnienie pozostawienia czegoś nie tylko dla tego
pokolenia ale i następnych...
Tylko czy nam się chce? Pojedyncze osoby od wiek
wieków się udzielają dla naszego dobra – jest to paru lektorów,
garstka kolektorów, grupa muzyczna, która regularnie od ponad
30 lat śpiewa podczas każdej niedzielnej mszy o 20; to panie
bibliotekarki, panie ze sklepiku, które ze względu na stan zdrowia
muszą zaprzestać pomocy.
Reszta nie poczuwa się do troski o parafię. Co więcej,
wydzwania się z pretensjami, że księżom się nic nie chce i
wyslugują się świeckim człowiekiem do głoszenia kazań czy
prowadzenia nabożeństw. Gwoli wyjaśnienia - pan Andrzej
Lewandowski został wyświęcony przez ks. Biskupa DiMarzio na
diakona. Urząd diakona jest znany od czasów Apostołów.
Diakon pełni funkcję służebną w Kościele, może udzielać
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sakramentów i głosić kazania. Nie może tylko odprawiać mszy
św i słuchać spowiedzi. Każdy ksiądz, zanim przyjmnie
kapłańskie święcenia musi być wyświęcony na diakona. Różnica
jest taka, że żonaci mężczyźni nigdy nie będą mogli przyjąć
święceń kapłańskich. Jestem wdzięczny panu Andrzejowi, że od
lat propaguje czytanie prasy katolickiej i książek, i że teraz, choć
formalnie jest diakonem w innej parafii, u nas też chce pomóc ze
swoją posługą.
A Was kochani, zachęcam do zapoznania się z nauką
Kościoła, dotyczącą właśnie diakonatu, a nie wymyślaniem sobie
praw lub oskarzania papieża - co to on sobie wydumuje. I byłbym
szczęśliwy, gdyby było pośród nas więcej tak odważnych
mężczyzn, gotowych do studiowania i przyjęcia posługi
diakonatu czy choćby do innych posług.
Wg Słownika Języka Polskiego filantropia to inaczej
działalność społeczna czy dobroczynna. Polega na
bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej i materialnej
osobom potrzebującym pomocy.
Filantropami jesteśmy my wszyscy, każdy kto wspiera
organizacje charytatywne, osoby ubogie czy finansuje akcje
społeczne.
Kochani zauważmy tylko jedną ważną rzecz. Ty dajesz na
wszystko - na chore dziecko, na ofiary kataklizmów, na wielka
orkiestrę, na schronisko dla zwierząt, wrzucasz do puszki w
sklepie lub banku na cele mnóstwa organizacji. Tylko, że dla nas
katolików, nikt nie zbiera i zbierał nie będzie. Nikt, ani rząd
federalny czy stanowy czy rząd miejski nam katolikom nie
pomaga. Ani ateista, ani muzułmanin, czy żyd, ani protestant, ani
czlonek partii, która jest antyreligijna - nie wesprze nas, katolików,
Kościoła, i naszych katolickich dzieł charytatywnych. Proste jak
to, że litr wody to kilogram. Nam katolikom nikt nie da na żadne
cele. Stąd wielki apel do nas wszystkich - niech katolicy
wspierają najpierw to, co katolickie, to co powinno być najbliższe
naszemu sercu.
Oczywiście, mamy prawo wyboru, które jest zawsze czymś
umotywowane. Ale, żeby wspieranie dzieł katolickich nie znalazło
uznania w oczach katolików? To zaiste przedziwne. Przytoczę tu
cytat pana Jacka - "To tak, jakby odjęło nam rozum, to tak, jakby
cieszyć się własną przegraną..."
I tu leży sedno. Zły duch podstępem prowadzi nas ku
budowaniu swojej własnej zagłady, ku niszczeniu naszej wiary
przez nasze zaniedbanie obowiązków wobec Kościoła,
chrześcijan zjednoczonych pod parasolem Kościoła
katolickiego...
Bądźmy miłosierni dla wszystkich, ale najpierw zacznijmy
tę troskę o nasze wartości katolickie. Pogłębiajmy swoją miłość
do naszej parafii i do wszystkich katolickich organizacji
charytatywnych. Weźmy udział w Programie Troski o Parafię i w
Dorocznym Apelu Katolickim z miłości do Boga, i Jego Kościoła
na ziemi.
********************************************************************************************************************************************************************
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VACCINES
On March 2, Bishop Kevin C. Rhoades of Fort Wayne
-South Bend, chairman of the U.S. Conference of
Catholic Bishops’ (USCCB) Committee on Doctrine,
and Archbishop Joseph F. Naumann of Kansas City
in Kansas, chairman of the USCCB’s Committee on
Pro-Life Activities, issued a statement on the Johnson
& Johnson COVID-19 vaccine recently approved for
use in the United States:
“Pfizer and Moderna’s vaccines raised concerns
because an abortion-derived cell line was used for
testing them, but not in their production. The Johnson
& Johnson vaccine, however, was developed, tested
and is produced with abortion-derived cell lines
raising additional moral concerns. The Congregation
for the Doctrine of the Faith has judged that ‘when
ethically irreproachable Covid-19 vaccines are not
available it is morally acceptable to receive Covid-19
vaccines that have used cell lines from aborted
fetuses in their research and production process.’
However, if one can choose among equally safe and
effective COVID-19 vaccines, the vaccine with the
least connection to abortion-derived cell lines should
be chosen. Therefore, if one has the ability to choose
a vaccine, Pfizer or Moderna’s vaccines should be
chosen over Johnson & Johnson’s.

SZCZEPIONKI
Jeśli ktoś ma możliwość wyboru szczepionki, należy
wybrać szczepionkę firmy Pfizer lub Moderna
zamiast szczepionki „Johnson & Johnson” –
przytacza amerykańskie radio publiczne stanowisko
biskupów katolickich. Powstrzymali się oni jednak od
nakazu całkowitego unikania tej szczepionki.
W praktyce Amerykanie na ogół nie mają wpływu na
wybór preparatu. Dlatego, jeśli nie ma innej
alternatywy, biskupi przystają na użycie tego
wyprodukowanego przez firmę Johnson & Johnson.
Powołują się na orzeczenie Kongregacji Nauki Wiary
Watykanu.
"Jeśli etycznie nienaganne szczepionki Covid-19 nie
są dostępne (…) jest moralnie dopuszczalne
przyjmowanie szczepionek Covid-19, które
wykorzystywały linie komórkowe płodów po aborcji
w badaniach i procesie produkcyjnym" – głosi
watykański dokument.

PARISH STEWARDSHIP PROGRAM

PROGRAM TROSKI O SWOJĄ PARAFIĘ

All parishes in Diocese of Brooklyn must participate in a
Parish Stewardship Program that has begun a few months ago.
Our parish had begun this program recently. Many families
have received letters prepared by the Diocese on behalf of our
parish. The program is created to ensure the works of our
wonderful parish can be shared with this generation and
beyond. Preserving our parish and serving the pastoral needs of
our registered families is becoming increasingly more difficult
given weekly fluctuations in offertory and the impact COVID-19
has had on our finances.
***** All members of our parish are asked to respond to this call
to action by considering the following:
1/ Enroll in electronic giving by Paypal for now.
2/ Consider a reasonable increase to your already generous
weekly contribution. Any increase you can commit to will allow
us to recoup the considerable losses we experienced during
COVID-19, maintain our spiritual home, and sustain our parish
programming and liturgy.
3/ If envelopes are your preferred method of support, and you
are taking advantage of our transmitted Masses instead of
attending Masses in the church due to COVID-19, we kindly ask
that you continue to send them in to our parish office or drop
them off in the designated basket located in the back of the
church or the rectory mailbox.
***** The program is meant to encourage the commitment of
every member of our parish family. Only together, without
looking at our neighbors, must we care for the good of our
parish today and for future years.

Wszystkie parafie w diecezji Brooklyn muszą uczestniczyć w
programie „Parish Stewardship Program” - najprościej mówiąc—
TROSKI O PARAFIĘ, który rozpoczął się kilka miesięcy temu.
Nasza parafia rozpoczeła ten program niedawno. Program
TROSKI O PARAFIĘ ma zachęcić parafian i wiernych do tego,
aby dzieła naszej wspaniałej parafii były kontynuowane w tym
pokoleniu jak i w przyszłych. Utrzymanie naszej parafii i troska
o zapewnienie duszpasterskich potrzeb dla rodzin zapisanych
do parafii staje się coraz trudniejsze, biorąc pod uwagę
tygodniowe wahania donacji i wpływ COVID-19 na nasze
finanse.
**** Osoby modlące się w naszym kościele są zachęcone do
działania, poprzez: 1/ Zapisanie się do regularnego
składania donacji na parafię w formie elektronicznej— przez np.
Paypal. 2/ Rozważenie rozsądnego zwiększenia tygodniowej
składki, aby zrekompensować znaczne straty, jakich
doświadczyliśmy podczas COVID-19, utrzymać nasz duchowy
dom oraz kontynuować pracę misyją parafii.
3/ Dla osób preferujących używanie kopert niedzielnych,
program zachęcał będzie do odsyłania na parafię kopert z
dotacją, nawet nie będąc w daną niedzielę w kościele.
**** Program ma zachęcić do zaangażowania się każdego
członka naszej parafialnej rodziny. Jedynie razem, i to bez
oglądania się na sąsiada, musimy zatroszczyć się o dobro
naszej parafii dzisiaj i na przyszłe lata. Liczymy na zrozumienie
takiej potrzeby i zaangażowanie się wszystkich parafian.
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ANNOUNCEMENTS/OGŁOSZENIA
PROTEZY ZĘBOWE
O ile potrzebujesz natychmiastowej i fachowej naprawy swojej
protezy to nie musisz szukać daleko. Naprawy wykonujemy na
Greenpoincie szybko i dobrze.
Dzwoń: Beata 718-383-7207
***** ***** *****

REPAIRS of DENTAL PROSTHESIS
If you are in need of immediate repairs of your
dental prosthesis you do not have to look far. We offer quick,
professional and inexpensive repairs and additions in
Greenpoint. Call: Beata 718-383-7207

Prayer to St. Michael the Archangel
Saint Michael the Archangel, defend us in
battle. Be our protection against the wickedness
and snares of the devil; May God rebuke him,
we humbly pray; And do thou, O Prince of the
Heavenly Host, by the power of God, thrust into
hell Satan and all evil spirits who wander
through the world for the ruin of souls. Amen.

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w
walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź
naszą obroną.
Oby go Bóg
pogromić raczył,
pokornie o to
prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich
zastępów,
szatana i inne duchy
złe, które na zgubę
dusz ludzkich po tym
świecie krążą,
mocą Bożą strąć do
piekła. Amen.
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Grow in your faith, find a Mass,
and connect with your

Get this

Catholic Community
with OneParish!
Download Our Free App or Visit

MY.ONEPARISH.COM

weekly bulletin
delivered by

Heating & Plumbing

CONTRACTOR

email - for FREE!
254 Driggs Avenue | Brooklyn, NY 11222
www.greenpointortho.com

AMN Corporation

Violations Removed
New Boiler Installation
Oil to Gas Conversion
Free Estimates
Licensed and Insured

Sign up here:

Mówimy po polsku

www.jspaluch.com/subscribe

MOST PPO AND UNION INSURANCES ACCEPTED

Mowimy po Polsku
LMP #1884

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

718.701.3010

Tel: (718) 326-9090
53-28 61 St. — Maspeth

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
Medical Alert System

• No Long-Term
Contract

Call Today!

• Price Guarantee

Toll Free 1.877.801.8608

• Easy Self Installation

Grow Your Business,
Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!

www.jspaluch.com

email: sales@jspaluch.com

For Information ... Call

Porcelain, Composite Veneers • Bonding • Whitening • Aesthetic Fillings
Prophylaxis, Fluoride Treatment • Crown, Bridges • Removable Dentures
Implants • Root Canal Treatment • Oral Surgery

146 DRIGGS AVENUE
BROOKLYN, NY 11222

718.472.4344
w w w. d o c t o r b o z e n a p i e k a r z . c o m

M&R ELECTRICAL, INC.
149 Franklin Street, Brooklyn, NY 11222

800.524.0263
DO YOU HAVE SALES EXPERIENCE? ARE YOU WELL
NETWORKED IN THE LOCAL COMMUNITY?

J.S. PALUCH COMPANY
NATIONAL PUBLISHER OF CHURCH BULLETINS
• Full Time Positions Available with Excellent Earning Potential!
• Medical Benefits, 401K, Life & AD&D Insurance Available
• Excellent Commission Compensation Program

(718) 389-2159

Interested? Call Kay Leane 1.800.621.5197 x2823
or Email Resume to RECRUITING@JSPALUCH.COM

DO GOOD! MAKE A

LICENSED ELECTRICIAN

www.jspaluch.com

POSITIVE IMPACT!
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Busy Bee

IWONA KOZLOWSKA | BROKER

185 Nassau Avenue

127 Nassau Avenue
Blizej McGuinness Blvd.

PREPARATION SERVICES FOOD EXCHANGE
Teresa Piasecki, CPA, PC

Minimize your tax liabilities…
…Maximize your cash flow
156 Nassau Avenue
(718)349-2171

389-2188

Cell: 718-541-4993
Tel: 718-349-2525

WHY IS IT
A man wakes up after sleeping
under an ADVERTISED blanket
on an ADVERTISED mattress
and pulls off ADVERTISED pajamas

www.cpapiasecki.com

DOLORES BUONOCORE REAL ESTATE

bathes in an ADVERTISED shower

OD 1976 SPRZEDAZ DOMOW, WYNAJEM
MIESZKAN, POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH
WWW.YOURGREENPOINT.COM

shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth
with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

(CST 2117990-70)

TAX

Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email

For further information,
eileen@CatholicCruisesandTours.com
please call the Parish Office. www.CatholicCruisesandTours.com

of ADVERTISED coffee
drives to work
in an ADVERTISED car
and then . . . .
refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor
he ADVERTISES it for sale.

WHY IS IT?

Michal Pankowski

Your
ad

718-609-1560
Income Tax Preparation
Accounting • Consulting
Email: Info@mpankowski.com

896 Manhattan Ave., Ste. 27

Gwarantujemy Polska profesjonalna obsluge 24/7

718-389-8500

could
be in
this
space!

207 Nassau Avenue
Brooklyn, NY 11222
www.arthursfuneralhome.com

Arthur Dybanowski

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
✔Ambulance
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Police ✔Fire FREE Shipping
Solutions
95a month
✔Friends/Family FREE Activation
as Low as
NO Long Term Contracts

$19.

800.809.3352 GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
MDMedAlert EASY Set-up, NO Contract

CALL NOW!

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

24/7 365 Monitoring in the USA

As Shown GPS,
Lowest Price
Guaranteed!
This Button SAVES Lives!

Adwokat Andrzej Kaminski
Tel. 718-389-0450
533 Metropolitan Ave, Brooklyn

Bezplatna konsultacja w sprawach wypadkowych

SPRZEDAZ, KUPNO,
WYNAJEM DOMU?

Wypadki na Budowie

Profesjonalna pomoc w jezyku polskim
i angielskim w Nowym Jorku.

Workers Compensation

Darmowa wycena domow i mieszkan!
Bezplatna konsultacja przez telefon

Sprawy Cywilne i Kryminalne

AGENT Agata Landa, Capri Jet Realty 914.255.7284
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