HOLY CROSS R.C. CHURCH
61-21 56TH ROAD
MASPETH, N.Y. 11378
THE PASTORAL STAFF

Most Rev. Witold Mroziewski - Pastor
Rev. Dariusz Blicharz - Parochial Vicar
Deacon Szymon Sliwa
Mrs. Joanna Matusiak - Parish Secretary
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.

Eleventh Sunday in Ordinary Time
June 12, 2016
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SATURDAY June 11
SOBOTA 11 czerwca
7:30
†
Władysław Serafin
8:30
†
Andrzej Borek (Rocz)
5 PM †
Ann Coplan
7 PM †
Bronisława (Rocz) i Ferdynand Liguz
†
Maria Fitał (Rocz)
†
Stanisław Nowak

SUNDAY June 12
NIEDZIELA 12 czerwca
8:00
†
Andrzej Stochmal (Rocz)
9:30
†
Martin & Jennie Buturla and Family,
Jennie Paliwoda
11:00
†
Janina Ciborowski
12:30
For the People of the Parish
7 PM
†
Zofia i Tadeusz Wojdalińśki, Józef Mrzyk
i Jadwiga Niegot

MONDAY June 13
PONIEDZIAŁEK 13 czerwca
7:30
†
Adam i Stanisław Tkaczyk
8:30
Asking for good health, successful
treatment, God’s grace, and the care of
Mary Our Mother for Aneta
7PM
Prośba o zdrowie, Boże Błogosławieństwo
i wszelkie potrzebne łaski dla księży z
naszej parafii
TUESDAY June 14
WTOREK 14 czerwca
7:30
†
Bolesława Wądołowska (Rocz)
8:30
†
Nellie (Annv), Joseph, Joseph Jr.
Zajkowski
7PM
†
Krystyna Gumienak

WEDNESDAY June 15
ŚRODA 15 czerwca
7:30
†
Agnieszka Rutkowski
8:30
†
Richard Lancucki
7PM
†
Anna Dąbrowski

THURSDAY June 16
CZWARTEK 16 czerwca
7:30
Prośba o zdrowie i Boże Bł. dla Carlosa
Himenzez oraz o życie wieczne dla Henryka
Grabińskiego
8:30
†
Zenobia Kotlińska
7PM
†
Lucjan Mroczkowski (Rocz)
FRIDAY June 17
PIĄTEK 17 czerwca
7:30
†
Grzegorz Brzostek
8:30
†
Lorraine Doak
7PM
†
Franciszek Duchnowski

SATURDAY June 18
SOBOTA 18 czerwca
7:30
†
Wacława i Władysław Sadowscy
8:30
†
Julian i Andrzej Borek i Stanisław Mężyk
5 PM
†
Bolesława Mielnicki & Władysława
Jamilkowska
7 PM
†
Regina i Stanisław Wróbel
†
Tadeusz Romanowski
†
Edward Bartoszek
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SUNDAY June 19
NIEDZIELA 19 czerwca
Father’s Day
Dzień Ojca
8:00
Father’s Day Novena
9:30
†
Barbara Taras (Annv)
11:00
†
Czesław Sienicki i Bogusław Orent
12:30
†
Andrzej Cieslik
7 PM

For the People of the Parish

DONATIONS

SANCTUARY LAMP

The Sanctuary Lamp is offered
in memory of Anthony Jurza and Adam Trembinski
donated by Adrienne Steinmaker.

baptism

We are pleased to welcome as members of the
Christian community the following children who
were baptized in April and May.
Z wielką radością witamy dzieci, które w
kwietniu i maju przez chrzest stały się członkami
naszej wsólnoty parafialnej:
Melania Saldyka, Tomasz Grabowski, Sebastian
Michał Antkowiak, Alexander Biały, Gabriela
Zambrowski, Maja Jusko, Gabriela Barbara Gąsior,
Emma Rose Flemen, Kevin Gogolewski, Leo
Gregory Montes, Michelle Lempe, Alan Szulc,
Adrian Szulc

maRRiaGE

Congratulations to the following couple married
in May.
Składmy serdeczne życzenia parze, która w maju
zawarła związek małżeński.
Dennis Abreu & Jenny Zhang
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OUR LADY OF FATIMA
DEVOTION
We will have our next Our Lady of
Fatima devotions again on June 13.
There will be Mass, the special
devotional prayers and procession
that evening starting at 7PM.
Everyone is invited.

FATHER’ S DAY

The Father’s Day novena of Masses begins on
Father’s Day, June 19th. A Mass will be offered
every day for nine days for all of our fathers living
and deceased whose names we will have received.
The cards for this purpose may be found on the
tables at the back of church. They include the gift
card as well as the listing of the intentions. There
are also simple memorial envelopes available. (If
your father is deceased, rather than use the gift
card kindly use the simple memorial listing
envelope.) The large and small listing envelopes
may be returned in the collection basket during
Mass or at the Rectory Office.
There are a number of available
weekday Masses during the coming
weeks of June and July, 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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MARIAN PILGRIMAGE
TO WASHINGTON, D.C.

The Diocese has reserved Saturday,
October 29 for the 2016 Diocesan Pilgrimage
to the Basilica of the National Shrine of Immaculate
Conception in Washington DC.
This pilgrimage to the Marian Shrine
offers worshippers from our Diocese a wonderful
opportunity to gather in shared worship,
reconciliation and companionship with Bishop
DiMarzio and with parishioners from across the
Diocese within a day’s journey from our homes.
Cost per person: $52. For more information, please
call the Holy Cross Rectory: 718-894-1387.

BAPTISMAL CLASS

TUESDAY, July 5

7:30 PM English
8:00 PM Polish
Because of the Independence Day,
Baptismal instructions for this month
will take place
on Tuesday, July 5th.
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.

PLEASE NOTE

Founded by the daughters of Divine Charity, St.
Joseph Hill Academy, an all girls High School of
approximately 400 students on Staten Island, is
seeking a Principal to uphold its mission of preparing
its students, academically and spiritually, to become
confident young women ready to meet society’s
challenges. The ideal candidate will be a practicing
Roman Catholic with prior relevant experience with
school administration, fiscal and strategic planning,
and will possess excellent communication skills
necessary to interact with the Board of Trustees,
faculty, the student body, and the Staten Island
community. Candidates should hold a Master’s
Degree. Please send resumes and cover letters to
sisterwilliam@gmail.com
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PROFESSIONAL THERAPY AND
COUNSELING

Professional therapy, provided by New York
State licensed therapists including
therapists who specialize in Obsessive
Compulsive Disorder, Panic Attacks, and
Parent Skill Training, is available to our
parish and 147 other parishes. This
program, under the direction of Dr. George
Giuliani, has been conducted in the diocese
for the past 41 years for the convenience of
parishioners. It is provided by the Catholic
Counseling Center, a proprietary
professional corporation, which is
independent of and not controlled or
supervised by the parish or diocese. Most
insurance policies, including Medicare, are
honored. For confidential information and
appointments, please call Dr. Giuliani at the
Catholic Counseling Center at (631) 2432503 or go to our website at http://
www.thecatholiccounselingcenter.com

RESPECTFUL ATTIRE

We remind all of the encouragement of our Holy
Father to understand that although the summer
brings warm and humid weather, our attire for
attending Mass should be respectful, whether it be
the week-end or even during the week. If our attire is
possibly appropriate for the beach, it is probably not
appropriate for church. This simple consideration
will help us all a great deal.

Attendance June 4-5
First collection
Second collection
Collection per capita

MEETINGS THIS WEEK
Monday, June 13

1,452

$1,336
$4,203
$3.81

at 7:00 PM English AA
at 8:30 PM Polish AA
Wednesday, June 15 at 7:30 PM Legion of Mary

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
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NABOŻEŃSTWO
FATIMSKIE

W poniedziałek 13 czerwca, po Mszy
świętej o godz. 19:00 odbędzie się
kolejne nabożeństwo do Matki Bożej
Fatimskiej. Nabożeństwo jest
odprawiane tego samego dnia i o tej samej
godzinie przez 6 kolejnych miesięcy. Są to
miesiące i dni, w których Matka Boża objawiała
się trójce fatimskich pastuszków. Za
wstawiennictwem Matki Bożej miliony ludzi na
świecie otrzymało wiele łask. Głęboko wierzymy,
że my również przez uczestnictwo w tych
nabożeństwach wyprosimy łaski potrzebne nam i
naszym rodzinom.

Nowenna w intencji Ojców

rozpoczyna się w Dzień Ojca 19 czerwca.
Odprawimy 9 mszy św. w intencji ojców żyjących
i zmarłych. Karty, na których możemy wpisać
imiona ojców znajdziemy przy wyjściu z kościoła.
Do wypisania imion zmarłego ojca używamy
mniejszej, prostszej karty. Zarówno duże, jak i
małe karty można złożyć na tacę lub przynieść do
kancelarii parafialnej.

WOLNE INTENCJE MSZALNE

Mamy jeszcze wiele wolnych intencji mszalnych
na dni powszednie w nadchodzących tygodniach
czerwca i lipca. 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 kanacelarii parafialnej.

Poszukujemy Katechetów
Jesteśmy
wdzięczni
naszym
nauczycielom za wspaniałą pracę,
którą wykonują w każdą sobotę.
Potrzebujemy
nauczycieli na
przyszły rok szkolny. Jeśli ktoś chciałby
ochotniczo poświęcić swój czas jako katecheta,
proszę zadzwonić do kancelarii parafialnej i
zostawić swoje imię, nazwisko i numer telefonu
dla Pani Neubauer.
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MARYJNA PIELGRZYMKA
DO WASZYNGTONU

Zachęcamy wszystkich parafian do udziału
w jednodniowej, ogólno-krajowej maryjnej
pielgrzymce do Bazyliki Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryji Panny w Waszyngtonie.
Wyjazd: 29 października, 2016 o godz. 6:00 rano
Koszt: $ 52
Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii
Parafialnej : 718-894-1387

ODWIEDZINY CHORYCH
Jeśli znamy osoby, które ze
wzgledów zdrowotnych nie są w
stanie uczestniczyć w
nabożeństwach i niedzielnych
Mszach świetych w naszym kościele,
a chciałyby spotkać się z księdzem,
przyjąć komunię świetą lub
skorzystać z sakramentu pojednania,
prosimy o kontakt z naszą
kancelarią parafialną : 718-894-1387

Dziękujemy za koperty z ofiarą
tygodniową złożoną przed wyjazdem
na długie wakacje. Będzie to
pomocne przy zapłaceniu różnego
rodzaju rachunków. Niech Bóg
wynagrodzi Waszą wspaniałomyślność.

ODPOWIEDNI UBIÓR

Upały prowokują nas do noszenia
bardzo skąpych strojów, które nie są
odpowiednie do kościoła. Pamiętajmy
o tym, gdy wybieramy się do kościoła
na Msze św. Koszulki na ramiączkach
i krótkie spodenki nie są odpowiednie
do powagi miejsca jakim jest kościół.
W naszym kościele mamy piękny zwyczaj, że w
sobotę wieczorem i w niedzielę dary chleba i wina
przynoszą do ołtarza osoby zamawiające daną
Mszę św. Aby uniknąć jakiś pomyłek prosimy
osoby, które zamierzają przynieść dary do ołtarza o
kontakt z kolektorami.

We wtorek, 14 czerwca o godz. 6:00 PM
odbędzie się spotkanie dla służby
liturgicznej ołtarza.

W czasie wakacji zachęcamy
dzieci do uczestnictwa w codziennych
Mszach świętych. Z pewnością to
uczestnictwo zaowocuje dobrem w
życiu naszych dzieci. A może także stać
się impulsem do odkrycia powołania
kapłańskiego czy zakonnego. Czas
wakacyjny jest także odpowiednim okresem,
aby podsunąć dzieciom dobrą książkę o życiu
świętych, czy innej tematyce, która może
zainspirować dzieci dobrem i szlachetnością.
Jeśli ktoś chciałby rady w sprawie doboru
lektur, chętnie służymy pomocą.
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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.

Prosimy bardzo serdecznie o powiadomienie
kancelarii parafialnej o ewentulanych
zmianach adresów lub numerów
telefonicznych. Zwracamy również uwagę,
by przed wyjściem z kościoła do domów
rozejrzeć się uważnie, czy nie zostawiliśmy
swoich rzeczy osobistych, jak parasolki,
okulary słoneczne, klucze itp.

Obecnych w kościele VI/4-5
Pierwsza kolekta
Druga kolekta
Średnia na osobę

SPOTKANIA

1,452

$1,336
$4,203
$3.81

Poniedziałek, godz. 19:00 -AA (gr.angielska)
godz. 20:30 -AA (gr. polska)
Środa,
godz. 19:30 -Legion Maryi
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Attached please find Bishop DiMarzio’s letter to Assemblywoman Markey, addressing directly the false
accusation of bribery in Daily News. This is not intended to be a private letter, and we are distributing copies
of it in the Legislature in order to counteract the misinformation contained in the press accusation. While the
overall strategy of not being too public on the issue continues, Bishop DiMarzio could not let this outright
fabrication and false charge go unanswered.
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