HOLY CROSS R.C. CHURCH
61-21 56TH ROAD
MASPETH, N.Y. 11378
www. holycross-queens.org

THE PASTORAL STAFF
Most Rev. Witold Mroziewski - Pastor
Rev. Dariusz Blicharz - Parochial Vicar
Rev. Thomas Shepanzyk - Parochial Vicar
Mrs. Joanna Matusiak - Parish Secretary
Rectory: Phone (718) 894-1387
Emergencies: (718) 894-8411
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
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

Schedule of Services
MASSES - MSZE ŚWIĘTE:
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.

Fifteenth Sunday in Ordinary Time
July 12, 2015
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MASS INTENTIONS
FOR THE WEEK
SATURDAY July 11
SOBOTA 11 lipca
5 PM †
Cecile Lasis
7 PM †
Mieczysław Uszynski (Rocz)
†
Albert Ksepka (Rocz)
†
Grażyna Dysznik
Msza Dziękczynna z prośbą o Boże Bł.
i zdrowie dla Teresy i Krzysztofa Grala
okazji 25 rocznicy ślubu
SUNDAY July 12
NIEDZIELA 12 lipca
8:00
For the People of the Parish
9:30
†
Cecile Lasis
11:00
†
Mirosław Wiśniewski
12:30
†
Edward Buturla
7 PM

†

Stanisław Polanski i Józefa Budz

MONDAY July 13
PONIEDZIAŁEK 13 lipca
7:30
†
Adam i Stanisław Tkaczyk
8:30
†
Stanley Augustyn
7PM
†
Eugeniusz Kirejczyk
TUESDAY July 14
WTOREK 14 lipca
7:30
†
Eugenia Kozlowska
8:30
†
Wladyslaw & Anna Smulski, Nicholas
Matysiewski
7PM
†
Stephanie Urbielewicz
WEDNESDAY July 15
ŚRODA 15 lipca
7:30
†
Henryk i Czesław Gołubowscy
8:30
†
Stanisław Wądołowski
7PM
†
Thomas Markowski
†
Katarzyna Maciag
THURSDAY July 16
CZWARTEK 16 lipca
7:30
†
Stanisław Budz (Rocz)
8:30
†
Lech Bielawski
7PM
†
Walter Sawicki (Annv)
FRIDAY July 17
PIĄTEK 17 lipca
7:30
†
Kazimiera Wyzga
8:30
†
Leszek Marchewka
7PM
Msza Dziękczynna z prośbą o Boże Bł.
i zdrowie dla Hanny i Kazimierza z okazji
50 Rocznicy Ślubu
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SATURDAY July 18
SOBOTA 18 lipca
7:30
†
Mieczyslaw i Jan Zajkowski (Rocz)
8:30
†
Kazimierz Rokicki
5 PM
7 PM

†
†

Cecile Lasis
Helena Dabrowski

SUNDAY July 19
NIEDZIELA 19 lipca
8:00
†
Agnieszka Rutkowska
9:30
For the People of the Parish
11:00
†
Maria Klimaj
12:30
†
Charles & Anne James
7 PM

†

Czesław Sienicki

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

DONATIONS
SANCTUARY LAMP
The Sanctuary Lamp for this week
will burn in thanksgiving for 50 Wedding Anniversary
of Hanna & Kazimierz.

ALTAR CANDLES

The Altar Candles will burn
in thanksgiving for 50 Wedding Anniversary
of Hanna & Kazimierz.

BREAD AND WINE

This week’s bread and wine is in thanksgiving
for 50 Wedding Anniversary
of Hanna & Kazimierz.

****************************
Please Note:
Religious Education Office
will be closed during the months
of July and August.
The Holy Cross Golden Age Club
has a bus going to Caesars Casino
in Atlantic City on Tuesday, July 21.
The bus leaves at 8:30AM
from in front of the church.
If you wish to go please call Richard Wisniewski
718‐672‐0886 to reserve the seat.
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FROM THE PASTOR

We wish to invite all friends and parishioners of the Holy Cross Church
for a Thanksgiving Mass,
celebrated by our Pastor
Most Rev. Witold Mroziewski,
Sunday, July 26 at 11:00 AM in polish
at 12:30 PM in English.
After every Mass there will be a small
reception in the school hall.

OUR LADY OF
FATIMA
DEVOTION

We will have our next
Our Lady of Fatima devotion
again on Monday July 13.
There will be Mass, the special
devotional prayers and proces‐
sion that evening.
Starting at 7PM.

PICNIC
Our parish St. Hubert Hunting and Fishing
Club of Maspeth is organizing a picnic,
SUNDAY August 9, 2015 at 3 PM. Tickets
are $10 and will be available at the entrance. Music by “BEZ SZEFA” band, good
polish food, cake and coffee.

Thank you to all
those who catch up with their
collection envelopes upon returning to the parish from long
week-ends away or vacations.
This support is very important to
the parish and helps us meet
our bills. May God reward your
thoughtfulness.

In your kindness, if you need to speak in person to
any of the priests, please call the rectory at 718‐894‐
1387 to make sure that he will be available. Often
enough, there are meetings outside the parish, sick
calls, devotions, sacrament preparations, etc., with
which one or all of the priests will be busy and there‐
fore unavailable to speak longer to someone if he or
she just stops by without a call beforehand.
Another reminder we give while the year is new,
is that those who have requested a particular inten‐
tion for a week‐end Mass and would like to bring the
gifts of the hosts and the wine to the altar at the Of‐
fertory are asked: to be at Mass at least 5‐10 minutes
early; to let the ushers know that they are there and
will gladly bring up the gifts; and, to sit at the end of
one of the pews closer to the little ”gifts” table in the
center aisle.

During the summer, we would encourage our parish
families to suggest to their children who are on vacation that a very good thing to do would be to stop by
for morning Mass during the week. It is very easy to
be “bored” and not bother with anything. Rather than
be just a cure for boredom, daily Mass could be the
means of changing our children’s lives for the better.
This is nothing new as far as we are concerned, but it
is an idea which is terribly and sorely neglected. Likewise, parents might look at their children and see if
there might be a vocation to the priesthood or the religious life in their hearts. The quiet of summer is an
excellent time to give children some of the books we
read as youngsters to inspire them to live lives of simple piety. The various lives of the saints we treasured
and books with a definite religious flavor should be
shared with them. If anyone wants some suggestions
on good books, we will gladly pass them on.
Religious Education –Teachers
We are grateful for the work that our
religion teachers do every Saturday
morning. They are generous with
their time and talents. We are in
need of teachers for next year. If you are interested in volunteering your time as a catechist, please call the rectory and
leave your name and telephone number for Mrs. Neubauer.
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Are you homebound in
need of spiritual aide? Do
you know anybody who is
sick? Call the Rectory or
drop a note with your
name, address and the
phone number. A priest will
get in touch with you and
schedule a visit in your
home.

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.

MOVING
If you are moving or no longer wish to be a parishioner of
Holy Cross it would be greatly appreciated if you notify the
rectory as soon as possible. When we are informed about
your moving it enables us to make the changes before the
new set of envelopes are printed and mailed. This saves the
parish the cost of the envelopes and mailing. Everyone
should be properly registered in the Parish and receiving envelopes. If you do not receive envelopes please call the rectory.

Attendance July 4 – 5

1,450

First collection
Second collection
Collection per capita

$1,400
$4,990
$4.40

MEETINGS
MEETINGS THIS WEEK
Monday, July 13

at 7:00 PM English AA
at 8:30 PM Polish AA
Thursday, July 16 at 7:30 PM Legion of Mary
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zapraszamy wszystkich przyjaciół i naszych
parafian na uroczystą Mszę Świętą Dziękczynną,
sprawowa przez naszego Proboszcza,
Ks. Biskupa Witolda Mroziewskiego,
w niedzielę 26 lipca o godz. 11:00 w jęz polskim
oraz o godz. 12:30 w jęz. angielskim.
Po Mszy Świętej zapraszamy wszystkich na małe
przyjęcie do sali szkolnej.

NABOŻEŃSTWO
FATIMSKIE
W poniedziałek 13 lipca, 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.

PIKNIK

Klub łowiecki “Saint Hubert” Hunting and
Fishing Club of Maspeth zaprasza na piknik w
niedzielę 9 sierpnia 2015 roku, w o godzinie
15:00. Gwaratowana dobra zabawa, smaczne
myśliwskie jadło. Bilety na piknik w cenie $10
od osoby będą do nabycia przy wejściu. Gra
znany zespół muzyczny “BEZ SZEFA”.
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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.

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.

ZAŚWIADCZENIA PARAFIALNE
Przypominamy, że tylko zapisani parafianie mogą
otrzymać zaświadczenie (że są praktykującymi
katolikami) potrzebne do pełnienia godności
rodziców chrzestnych i świadka bierzmowania.
Zaświadczenie możemy otrzymać trzy miesiące od
momentu zapisania się do parafii. Osoby
nieuczęszczające do kościoła oraz żyjące w związkach
małżeńskich niesakramentalnych według Kodeksu
Prawa Kanonicznego nie powinni być wyznaczeni
przez rodziców dziecka do przyjęcia zadań
chrzestnego, a tym samym nie mogą otrzymać tych
zaświadczeń.

XXVIII Piesza Pielgrzymka
“Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię.”
XXVIII Piesza Pielgrzymka do Doylestown, PA
odbędzie się w terminie: 6‐9 sierpnia 2015. Piel‐
grzymka wyrusza o 6:00 rano spod kościoła Św.
Piotra i Pawła w Great Meadows, NJ. Opłata za
jeden dzień pielgrzymki: dorośli $40, młodzież
$30, dzieci do lat 10 bez opłaty. Rejestracja na
pielgrzymkę odbędzie się w kościele
Św.
Stanisława Kostki na Greenpoincie 2 sierpnia,
2015 r. Więcej informacji można uzyskać na stro‐
nie: www.pieszapielgrzymka.us lub dzwoniąc pod
numer telefonu: 718‐387‐4484.
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.
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Jeśli ktoś chciałby spotkać się z ktόrymś z księży,
prosimy o wcześniejszy telefon do kancelarii
parafialnej w celu upewnienia się czy w danym
czasie ksiądz będzie obecny. Dość często księża
wychodzą na spotkania i zebrania poza naszą
parafią, odwiedzają chorych, mają nabożeństwa,
przygotowywują się do sakramentόw, i.t.p., dlatego
prosimy o wcześniejsze umόwienie się z księdzem
jeśli rozmowa ma być dłuższa.
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.
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.

Obecnych w kościele VII/ 4-5

1,450

Pierwsza kolekta
Druga kolekta
Średnia na osobę

$1,400
$4,990
$4.40

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