St. Frances de Chantal R. C. Church
1273 58th Street, Brooklyn, NY 11219 Phone (718) 436-6407 Fax: (718) 854-2761 www.francesdechantal.org
Very Rev. Canon Andrzej Kurowski, S.A.C., Pastor
Parochial Vicars: Rev. Anthony Zemula, S.A.C. & Rev. Lukasz Dutkiewicz, S.A.C.
Weekend Masses: Saturday
Sunday

5:00 (English) and 6:30 PM (Polish)
8:00 (Polish), 9:30 (E), 11:00 AM (Polish),
12:30 (English) and 6:30 PM (Polish)

Weekday Masses: Monday to Friday 7:30 (Polish), 8:30 AM (English)
7:00 PM (Polish)
Saturday 9 AM (Polish)
Holy Hour on First Friday
Sacrament of Reconciliation:

6:00 PM
Saturday - 4:30 - 5:00 PM
Saturday - 6:00 - 6:30 PM
Sunday - 6:00 - 6:30 PM
Marriages: Arrangements should be made at least six months in advance
and participation in a Pre-Cana program is required.

Baptisms: First Sunday of the month, during 11:00 AM Mass in Polish
Third Sunday of the month, during 12:30 PM Mass in English
Prior registration is necessary and parents are expected to
attend Pre-Baptism instructions.
Sick and Homebound: The priests and Eucharistic Ministers are available to
bring Holy Communion to those unable to come to Mass.
In the event of serious illness please request the
Sacrament of the Anointing of the Sick.
Parish Registration:
All parishioners are asked to register so that we may
know you and also be able to serve you with reference
letters.
Office Hours:
Monday - Friday: 9:00-12:00, 3:00-5:00
Night 7:00-8:00 by appointment only
Saturday: 9:00-12:00
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MASS INTENTIONS

Saturday / Sobota – November 10
9:00 +Władysław +Amelia +Bogdan z rodz. Niemotko
i za dusze w czyśćcu cierpiące
5:00 +Raymond Iacobacci (Veterans Day remembrance)
6:30 +Janina Grasza
Sunday / Niedziela – November 11
8:00 +Bożena Pianko (1 rocznica śmierci)
9:30 +Grazia +Edoardo Chiaelli by children
11:00 +O Boże błogosławieństwo, łaski Boże, opiekę
Matki Bożej - z okazji 35-tych urodzin dla
Renaty
12:30 +Ginetta Agostino by Salvatore & Roseta Lopardo
6:30 +Jerzy Butryn
Monday / Poniedziałek – November 12
7:30 Za Parafian/Parishioners
8:30 W intencji Patryka, Nicoli, Wiktorii, Macieja
7:00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Jana
Tuesday / Wtorek – November 13
7:30 +Tadeusz
8:30 +Irena
7:00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla
Jana
Wednesday / Środa – November 14
7:30 +Ryszard
8:30 +Tomasz
7:00 W intencji Gabrysi—z okazji jej urodzin
Thursday / Czwartek – November 15
7:30 O Boże błogosławieństwo dla Ireny
8:30 +Zofia +Edmund
7:00 +Irena Szyłkowska (1 rocz. śmierci)
Friday / Piątek – November 16
7:30 +Teresa Podkańska (30 dni po śmierci)
8:30 +Lucyna
7:00 W intencji Kubusia—z okazji jego urodzin
Saturday / Sobota – November 17
9:00 +Grażyna Wargacka
+Urszula +Jacek Tumidajewicz
5:00 +Francis +Salvatore Catalano by daughter Linda
6:30 +Jadwiga +Kazimierz Rzędzian +Czesław Turlik
Sunday / Niedziela – November 18
8:00 +Bronisława Lenart - inicjatorka polskiej parafii
9:30 +John Debenedetto by Inserra family
11:00 +Stanisław +Zofia , rodzina Jędrzejczyk
12:30 +Vivian Gamba by daughter Roseann
6:30 +Maria +Józef Butryn

November 11, 2018

THIRTY SECOND SUNDAY
IN ORDINARY TIME
The LORD
keeps faith forever,
secures justice for the
oppressed,
gives food to the hungry.
— Psalm 146:7
THE CALL TO DISCIPLESHIP
The core vocation in the Gospel of Mark is the vocation, or
call, to discipleship. Today’s Gospel passage provides us
with one last example of what the vocation to discipleship
means, and one example of what it doesn’t mean. A destitute widow shows us that discipleship means following Jesus’
way of service, even if it requires giving one’s livelihood (or
life). The scribes show us by their bad example that discipleship should entail a vocation to extend God’s care to
those who are most in need.
In our reading from the book of Kings another widow and
her son are close to death. They too give what little they
have, but they are rewarded by Elijah with food enough for
a year. And the reading from the Letter to the Hebrews
reminds us that Jesus sacrificed his life “to bring salvation
to those who eagerly await him” (Hebrews 9:28).
TREASURES FROM OUR TRADITION
Veterans Day began with the signing of a symbolic treaty
between the Allies and Germany ending World War I (then
called the “Great War”) on the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month. The auspicious date was actually a well-established religious holiday, the feast of Saint
Martin of Tours, a beloved soldier saint of the army of Rome. After World War II, Armistice Day was changed to
Veterans Day in the United States and Remembrance Day
in Britain, but of course the feast of Saint Martin endures.
Martin was named after Mars, the god of war, and against the advice of his parents he went on his own to church.
He became a catechumen at the age of ten. By fifteen he
was enlisted in the cavalry in France. Coming across a poor
man, Martin had an impulse to divide his bright red soldier’s cape and clothe him. He later had the insight that he
had served Christ, and the other half of his cape became a
lifelong sign to him of his duty to serve the poor. Housed
in a tiny church capella or “chapel,” the cape became a great
object of pilgrimage on the way to Compostella, and a favored place for the prayers of soldiers. Martin was not so
eager to serve as bishop as he had been as a soldier, and
legend says that he hid in a barn filled with geese to avoid
episcopal election. To this day, the customary meal for
November 11 is goose! Traditionally, this is the last feast
day before winter closes in, and begins a period of fasting
once known as “Saint Martin’s Lent” or “Martinmas,” that
later developed into the season of Advent.
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SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Veterans Day;
Monday:
St. Josaphat
Tuesday:
St. Frances Xavier Cabrini
Thursday:
St. Albert the Great
Friday:
St. Margaret of Scotland; St. Gertrude
Saturday:
St. Elizabeth of Hungary
2019 MASS BOOK
All interested in ordering Masses for the year 2019 are invited to the rectory during its time of operation or sacristy.
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INTENCJE NA ROK 2019
Pamiętajmy o naszych zmarłych nie tylko w listopadowych wypominkach. Ofiarujmy im swoją modlitwę przez cały rok, np. Zamawiając mszę św. Intencje
na rok 2019 możemy zamówić w kancelarii parafialnej
w godzinach urzędowania lub w zakrystii.
ZABAWA ANDRZEJKOWA

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

TRZYDZIESTA DRUGA
NIEDZIELA ZWYKŁA
Uboga wdowa oddała wszystko co posiadała. Panu
Bogu trzeba oddać się całkowicie. Od Niego wyszliśmy i
do Niego zmierzamy. W
Mszy świętej obecny jest Chrystus ze swoją Ofiarą. Poucza
nas, abyśmy świadomie i dobrowolnie należeli do Pana
Boga w życiu doczesnym oraz życiu wiecznym.
DZISIAJ PO MSZY ŚW. O 6:30 PM
KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
Z okazji 100-lecia niepodległości Polski zapraszamy na
koncert p.t. „Powrócisz tu” w wykonaniu Pauliny
Raczkowskiej i Bogusława Raczkowskiego.
LISTOPAD
W sposób szczególny nastraja nas do pamięci o zmarłych.
Warto w listopadzie pomyśleć o pomocy duchowej dla
swych zmarłych, bo i kiedyś nam taka pomoc będzie potrzebna. Niech przez modlitwę, ofiary Mszy św., jałmużny i
wszelkie objawy dobroci serca powstaje nasza żywa więź ze
zmarłymi.
Mało kto ma tę świadomość, iż tajemnica cmentarza przez
nas nawiedzanego, stanowi swoiste wezwanie do refleksji
nad tajemnicą miłości wzajemnej. Cmentarz jest miejscem
spotkania tych, co umarli, i tych, którzy wędrują w stronę
bramy śmierci. Wprawdzie między jednymi i drugimi nie ma
możliwości nawiązania kontaktu bezpośredniego, ale można to uczynić pośrednio przez ręce Boga. Nasze modlitwy
mogą wspierać tych, co odeszli. Możemy jeszcze wynagrodzić wyrządzone im krzywdy, a zwłaszcza brak wdzięczności. Możemy pomóc im w pokonywaniu ostatniego odcinka, prowadzącego wprost do domu Ojca. Oni z kolei mogą
wspierać nas przez modlitwę w naszej intencji.

Polska Szkoła Dokształcająca im. Kazimierza Pułaskiego przy parafii św. Franciszki de Chantal serdecznie zaprasza na Zabawę Andrzejkową 17 listopada o
godzinie 8:00 wieczorem, gra DJ Tomasz Halat.
Bilety w cenie $ 55 do nabycia po każdej sobotniej i
niedzielnej mszy św., w szkole, oraz na plebanii w
godz. od 8:30 - 12:00; 1:00 -4:00 PM od poniedziałku
do piątku.
OPŁATKI
W kancelarii i zakrystii można już zaopatrzyć się w poświęcone opłatki. Pamiętajmy, że tylko poświęcone
opłatki mogą być spożywane
w Wigilię. Kultywujmy w
naszych domach tradycję
łamania się opłatkiem.
GRUPA MODLITEWNA
Spotyka się w każdy piątek po Mszy Św. wieczornej w
salce pod plebanią.
INFORMACJA
Przypominamy, że wszelkie zaświadczenia: przynależności do parafii, matki/ojca chrzestnego, sponsora do
bierzmowania, wydawane są tylko w przypadku oficjalnej przynależności do parafii. W celu zapisania się do
parafii prosimy zgłaszać się do kancelarii, albo do księdza w zakrystii. Nie ma żadnej opłaty za zapisanie się.
W związku z dużą liczbą zwrotów kopert, które nie
trafiły do adresatów PROSIMY o zgłaszanie do kancelarii zmian adresu zamieszkania. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 718-436-6407
ADRES INTERNETOWY POLSKIEJ SZKOŁY
www.psdpulaski.org
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