HOLY CROSS R.C. CHURCH
61-21 56TH ROAD
MASPETH, N.Y. 11378
THE PASTORAL STAFF
Most Rev. Witold Mroziewski - Pastor
Rev. Andrzej Salwowski - Administrator
Rev. Karol Burda - Parochial Vicar
Deacon Szymon Sliwa
Rectory: Phone (718) 894-1387
Office Hours: Monday through Friday 9:00 AM to 9:00 PM
Saturday Morning 9:00 to 12:00 only
Emergencies - Anytime
Mr. Adam Mikula - Music Director - Organist

Schedule of Services
MASSES - MSZE ŚWIĘTE:

Religious Education - Phone (718) 894-1387
Mrs. Jolanta Neubauer - Coordinator
Rel. Ed Office Hours: September thru June
6 to 8 PM - Tuesday and Wednesday
11:00 AM to 1:00 PM - Saturday

Weekdays:

Monday to Friday:

7:30 AM Polish
8:30 AM English
Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 7:00 PM Polish
Wednesday:
7:00 PM English
Saturday Morning: 7:30 & 8:30 AM Polish
Saturday Eve:
5:00 PM English
7:00 PM Polish
Sundays:

8:00, 11:00 AM & 7:00 PM Polish
9:30 AM & 12:30 PM English

Confessions - Spowiedź
Saturdays: 4:00 PM - 5:00 PM & at 6:30 PM - 7:00PM
First Friday: 6:00 PM to 7:00 PM

Devotions - Nabożeństwa
Tuesday - Our Lady of Czestochowa, after 7:00 PM Mass.
First Thursday - Adoration of the Blessed Sacrament
after 7 PM Mass.
First Friday - Sacred Heart of Jesus after 7 PM Mass
First Saturday - Marian Devotions at 6:30 PM.
Third Sunday of the Month - Divine Mercy at 6:00 PM.
October, May and Lent have special devotions - announced
in the bulletin.

Baptism: Second Sunday of every month
11:00 Polish & 12:30 English
All Baptisms by appointment only.
Instructions every first Monday of the month:
7:30 PM English, 8:00 PM Polish
Marriages - by appointment only - 6 months in advance
Every member should be properly registered.
No marriages or Baptisms may be performed unless
one is registered. Church Law requires this.

Second Sunday in Ordinary Time
January 15, 2017
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SATURDAY January 21
SOBOTA 21 stycznia
7:30
†
Bronisława Busz (Rocz) i Józef Busz
8:30
†
Felicja Awakowicz

SATURDAY January 14
SOBOTA 14 stycznia
5 PM
†
Harriet and Michael Timko
7 PM
†
Eugeniusz Ścibek
SUNDAY January 15
NIEDZIELA 15 stycznia
8:00
†
Eugeniusz Kirejczyk
9:30
†
Maria Butryn
11:00
†
Kazimerz Bis
12:30
†
William Krasowski
7 PM

Msza dziękczynna z prośbą o zdrowie,
Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Elżbiety i Roberta z okazji rocznicy
ślubu

MONDAY January 16 PONIEDZIAŁEK 16 stycznia
MARTIN LUTHER KING JR. DAY
7:30
†
Gustek Pyryt
8:30
†
Mary T. Shebelow
7PM
†
Halina i Henryk Wadolowski
TUESDAY January 17
WTOREK 17 stycznia
7:30
Msza dziękczynna z prośbą o zdrowie
i Boże Błogosławieństwo dla Karola
i Michała z okazji urodzin
8:30
†
Sieczkowski Family
7PM
†
Franciszek Duchnowski
WEDNESDAY January 18
ŚRODA 18 stycznia
7:30
†
Antoni Chmielowiec
8:30
NO INTENTION
7PM
NO INTENTION
THURSDAY January 19
CZWARTEK 19 stycznia
7:30
†
Antoni Chmielowiec
8:30
NO INTENTION
7PM
†
Bogdan, Józef, Helena oraz w intencji
zmarłych z rodzin Zlot i Wałach
FRIDAY January 20
PIĄTEK 20 stycznia
7:30
NO INTENTION
8:30
NO INTENTION
7PM
†
Bronisław Dziewiątkowski (Rocz)

5 PM

†

7 PM

†
†

Zygmunt, Harriet, Stella, Anna, Walter, John
and Julia Zajkowski
Stefan Mechel (Rocz) i Filomena Mechel
Irena Okuła

SUNDAY January 22
NIEDZIELA 22 stycznia
8:00
†
Radosław Krynicki (Rocz)
9:30
†
Bronisław Chojnowski
11:00
†
Helena i Tadeusz Krukiel
12:30
For the People of the Parish
7 PM

†

Adam Kłapeć

BROOKLYN CATHOLIC YOUTH DAYS
“The

INvITES fOR:
Greatest of These is Love”

JANUARY 21, 2017
Winter Brooklyn Catholic Youth Day
9:00 - 4:00 PM
St. Margaret Parish
66-05 79th Place, Middle Village, NY 11379
Speaker: Colin Nykaza
Colin is currently the Director of Young Adult
Outreach for the Archdiocese of New York Prior
to his current ministry, Colin was a traveling
missionary/speaker for Generation Life,
speaking and presenting to thousands of teens
around the country on respect for life
and pro-life issues.

PLEASE NOTE:
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FROM THE PASTOR
There are a number of available weekday Masses
during the coming weeks of January and February,
that is, with no specifically requested intentions. We
will be filling in these Masses from the Funeral
book if no one comes in to request these Masses.
Although Saturday evenings and Sundays are the
easiest for being able to attend and hear one’s
intention mentioned (since we all have to be at Mass
in any case), the souls in Purgatory needing those
graces obtained from Masses offered for them are
waiting longer and longer when the weekday
opportunities are not taken for them. It is wonderful
to attend the Mass we request for our deceased, but
it is their need for these graces which is the most
important thing. Every Mass gives the same
amount of grace. Please consider those loved ones
for whom we may have missed anniversaries and
have Mass said for them in the coming weeks while
there are these Masses available even if we cannot
attend in person. We ourselves may be one day
waiting in Purgatory for someone to have Mass said
for us and be wondering what is taking so long for
our loved ones to remember us.
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IMPORTANT TAX
INFORMATION -

Please know that we close the parish
books on donations on December 31
each year. We will adjust in the first
part of January a family’s offerings if they were
away for Christmas and unable to drop their last
2016 offering envelopes into the basket. However,
once the accountant closes the books mid January
for the sake of the tax year, we CANNOT go back
and change the amount a family has given. We
urge everyone to avoid tax preparers who try to
show how good they are, by falsely inflating with
no documents or receipts the amount of a family’s
charitable giving and getting a larger tax return
for them. When an audit takes place by IRS, we
cannot change our closed and reported records to
make up a new donations receipt. It is simply too
late and IRS may actually demand to see such
records. The parish cannot provide fraudulent
receipts, because it would put our tax exempt
status at risk.

OPEN HOUSE
St. Stanislaus Kostka School located at
61-17 Grand Avenue in Maspeth
is hosting an Open House on
Sunday, January 29th
from 10:00 AM until 12:00 PM.
Please stop by and see all the wonderful
things the school has to offer! Financial aid
and registration information will be
available to all who attend.
For further information,
please call (718) 326-1585.
Please Note:
Koleda is a busy time for the parish priests.
Priests are not always available.
Please call the rectory in the morning to
make an appointment with a priest.

vALENTINE DAY DANCE
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

BAPTISMAL CLASS

MONDAY, February 6

7:30 PM English
8:00 PM Polish
We ask that all families and/or godparents who
need to attend Baptismal instructions, should call
the rectory to register that they will attend.
This will make it easier to prepare enough chairs
for everyone.

WE THANK THOSE,

who have so far given in their
Christmas Gift envelopes as their
Christmas present to our parish.
Many parishioners were away for
Christmas and their envelopes are
still coming in. We are grateful to
all for their support which is so
needed. Bóg zapłać!

New altar servers

are welcome.
Youngsters who have made their
First Holy Communion and who
will have their parents’
permission, after proper
preparation will be able to serve at the altar.
Parent’s’ permission letters are available in the
sacristy and in the Rectory.
We are very much in need of
english speaking lectors.
Any one who would wish to read
at English Masses
please call the Rectory Office:
718-894-1387

MEETINGS THIS WEEK
Monday, Jan. 18

Wednesday, Jan. 20

at 7:00PM English AA
at 8:30PM Polish AA
at 9:30 AM Legion of Mary

Attendance January 9-10
First collection
Second collection
Collection per capita

1,455
$1,434
$3,908
$3.67

PIELGRZYMKA DO PANAMY
FUNDACJA JANA PAWŁA II w Nowym Jorku
organizuje Pielgrzymkę do Panamy
w dniach od 3-8 marca 2017 roku.
Koszt: $1829, obejmuje noclegi w hotelach 4 i 5
gwiazdkowych, pokoje dwuosobowe,
śniadania, obiady i kolacje, przejazdy
klimatyzowanym autokarem, przejazdy
pociągiem oraz rejsy łodziami wg. programu,
bilety wstępu do wszystich opisywanych miejsc,
przewodnik w jęz. polskim.
Zgłoszenia: 718-383-9587, 718-349-2117.

WOLNE INTENCJE MSZALNE
Mamy jeszcze wiele wolnych intencji
mszalnych na dni powszednie w
nadchodzących tygodniach stycznia i lutego.
Z pewnością łatwiej nam uczestniczyć w Mszy
św. , którą zamówiliśmy w weekend. Trzeba
jednak pamiętać, że Msza św. niezależnie od
tego kiedy jest odprawiona jest zawsze
źródłem takiej samej łaski Bożej dla naszych
zmarłych, którzy oczekują naszej modlitwy.
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy
do naszej kancelarii parafialnej.
27 stycznia 2017 r. będzie
organizowany wyjazd do Waszyngtonu
na tzw. “March for Life” - “Marsz w
obronie życia poczętego”. Zainteresowanych
prosimy o kontakt i rezerwację miejsc w
darmowych autobusach pod nr. telefonu:
718-499-9705 (Liz Purnell).

ROZLICZENIA PODATKOWE
Jest już czas rozliczeń podatkowych.
Kancelaria parafialna przygotowuje
wykaz ofiar złożonych na potrzeby
naszej parafii w ostatnim roku.
Zostanie on wysłany do osób, które ofiarowały
$250 i więcej. Wykaz ten może być wykorzystany
przy rozliczeniach podatkowych. Ci, którzy złożyli
jednorazowe ofiary na remont kościoła otrzymają
również podobny wykaz.
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OfIARY
Wraz z początkiem Nowego Roku
przypominamy o ofiarach, jakie
możemy złożyć w różnych intencjach na potrzeby
związane ze sprawowaniem liturgii w naszej
świątyni. Koszt tygodniowy: wieczna lampka-$15,
świece ołtarzowe-$25, wino i hostie-$40, jeden
kosz kwiatów na ołtarz-$40.

Parafia organizuje zabawę
walentynkową w sobotę 11
lutego o godz. 20:30 w sali szkolnej. Do tańca będzie
grał zespół muzyczny „Bez Szefa”. Zapraszamy na
pyszny obiad, kawę i loterię.
Bilety w cenie $50 od osoby są do nabycia
u Ryszarda Maksa
tel. 917 299 0222.

Przypominamy narzeczonym, że
powinni się zgłosić do kancelarii
parafialnej na sześć miesięcy
przed planowanym ślubem. Tego
wymaga prawo naszej diecezji.
Tyle czasu jest potrzeba, aby
skorzystać z konferencji przedmałżeńskich,
rozmów formacyjnych, załatwienia formalnych
spraw i przygotowania liturgii. Pary, które
zawarły związek cywilny, a teraz planują ślub
kościelny muszą ponownie udać się do urzędu
miasta i wziąć nowy dokument tzw. MARRIAGE
LICENSE, A NIE MARRIAGE CERTIFICATE
(metryka ślubu).
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K+M+B - KOLĘDA 2017

Po Świętach Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy
wizytę duszpasterską (kolędę) u rodzin, które
prosiły nas o błogosławieństwo swojego miejsca
zamieszkania.
W trosce o naszych księży udających się po
kolędzie, najserdeczniej prosimy o dobre
oświetlenie wejścia do domów i oznaczenie
właściwego dzwonka. Dziękujemy!
Księża odwiedzają w tym czasie wiele rodzin na
Queensie, zatem każda informacja, jak trafić do
rodzin naszych Parafian jest dla nas bardzo
ważna.

UWAGA:
W tym roku, każda Kolęda jest
uzgadniana telefonicznie.
Dziękujemy za ofiary
na Boże Narodzenie, jako prezent
śwąteczny dla naszej parafii. Wielu
wiernych w czasie świąt przebywało
poza naszą parafią, stąd też ciągle
otrzymujemy jeszcze koperty ze
śwątecznymi ofiarami. Bóg zapłać!
Zapraszamy nowych
ministrantów i ministranki.
Kandydaci powinni być już po
I Komunii św. i mieć zgodę rodziców
wyrażoną na specjalnym formularzu,
który jest do wzięcia w zakrystii.
Po odpowiednim przygotowaniu kandydaci będą
przyjęci do służby ołtarza.
Zapraszamy!

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

PONIEDZIAŁEK, 6 lutego

19.30 w jez. ang.
20:00 w jęz. pol.
W nawiązaniu do konferencji przed chrztem
prosimy rodzicόw oraz rodzicόw chrzestnych
zgłosić swój udział w konferencji na konkretny
dzień, abyśmy mogli lepiej przygotować miejsce.

ZAPRASZAMY
STRONA INTERNETOwA
NASZEJ PARAfII:

Obecnych w kościele I/7-8
Pierwsza kolekta
Druga kolekta
Średnia na osobę

SPOTKANIA

1,455
$1,434
$3,908
$3.67

Poniedziałek, godz. 19:00 -AA (gr.angielska)
godz. 20:30 -AA (gr. polska)
Środa,
godz. 9:30 -Legion Maryi

