
St. Frances de Chantal 
R. C. Church 

1273 58th Street                                                                                        Phone:  718-436-6407 
Brooklyn, NY 11219               Email: stfrancesrectory@gmail.com              Fax:   718-854-2761 

Website: www.francesdechantal.org 

 Baptisms: First Sunday of the month:            Marriages:          Arrangements should be made 
                           during 11:00 AM Mass in Polish            at least six months in advance and participation 
                       Third Sunday of the month:             in a Pre - Cana program is required. 
                           during 12:30 PM Mass in English   
                  W innym czasie: po uprzednim uzgodnieniu.  Prior registration is necessary. 
 
Sick and Homebound: The priests 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. 

 September 12, 2021 ● Twenty Fourth Sunday in Ordinary Time 

                           OUR PRIESTS: 
   Rev. Lukasz Dutkiewicz, SAC 

Rev. Anthony Zemula, SAC 
 
         Weekend Masses:                            
 
                Saturday  9:00 AM  (Polish)       
………………………5:00 PM (English) 

                       6:30 PM   (Polish) 
 

 Sunday      8:00AM  (Polish) 
                9:30 AM (English) 

                            11:00 AM (Polish)  
                     6:30 PM (Polish 

 
Weekday Masses:                                                   
Monday to Friday: 8:30 AM (English) 
                                7:00 PM (Polish) 
Adoration of the Most Blessed Sacrament:                  
Monday to Friday:  6:00—7:00 PM 
 
                                                                                         
Holy Hour on First Friday / Godzina Święta     

                                                                                                                                            6:00PM  
 

                                                                                                                                        First Saturday:                   8:00 PM– 10:00 PM 
 

                                                                                                      Sacrament of Reconciliation/ Spowiedź: 
                                                                                                                        Monday to Friday   6:45  -  7:00 PM 
                                                                                                            Saturday                 6:00  -   6:30 PM               
                                                                                                       Sunday                   6:00 - 6:30 PM 
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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TWENTY FOURTH SUNDAY  
IN ORDINARY TIME 

 
The Lord GOD is 

my help, 
 therefore I 
am not disgraced. 

— Isaiah 50:7 
 

 
IT’S ALL ABOUT CONTROL 

From toddlerhood to old age, we grow in mastery of our 
own lives, our bodies, and our destiny. This mastery is hard 
won, and we don’t let go of autonomy easily. Much of this 
self-mastery involves the avoidance of pain or discomfort, 
so when we hear things like “take up your cross” and “lose 
your life,” we tend to resist the message.  
James says that faith without works is dead. Ouch! That is 
really a direct message! One way to look at this, as well as 
the part about losing our life to find it, is that faith is a pro-
cess of more and more openness to God’s direction of our 
lives. It is very hard for us to give up control, but perhaps 
what we are being asked to do is not to become passive and 
babyish, but to allow God to direct where our self-mastery 
will lead and what it will accomplish. We are asked to relin-
quish the need to control the results of our efforts; to risk, 
as Jesus did, the loss of everything we are working to 
achieve. We are asked to let God take the lead and to con-
trol the results, even though we may never see those results. 
 
 

Dear Parishioners and all our guests! 
Exactly a year ago, I had the chance to say goodbye to you 
after more than 6 years of serving in our parish. However, 
by the decision of my superiors - both in Poland and in the 
USA, I am returning to you as your new pastor. Although, I 
wanted to stay in the hospitable parish in Manhattan, God 
seems to have had other plans, which were expressed pre-
cisely through the will of the Church superiors. In a spirit 
of obedience, I take up the challenge facing me today, 
therefore pray that we may walk together on the path of 
holiness to salvation. Let me assure you of my full availabil-
ity to serve our entire Parish Community and readiness to 
cooperate with everyone. At the same time, I humbly ask 
you to pray for the entire Community of St. Jane Frances 
de Chantal, and for me as well. To Father Andrew Ku-
rowski we would like to extend once again our sincere 
thanks for his long service in Brooklyn and we wish him all 
good and days truly blessed by the Lord! 

MASS INTENTIONS 
 

Saturday / Sobota –  September 11 
  9:00   O zdrowie dla Władysławy 
  5:00 +Valroneicka +Joseph Smolka +Janina Kulik 
  6:30   O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., 

opiekę Maryi, przymnożenie wiary, potrzebne 
łaski z okazji urodzin dla Daniela, Natalii, 
Andrzeja i Alessi i za ich rodziny  

 
Sunday / Niedziela – September 12 
  8:00 +Danuta Kołodziej 
  9:30   O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary 

Ducha Świętego dla Vlada Kamińsky i całej 
jego rodziny 

11:00 +Stefan Maćkowski (12 rocznica śmierci) 
  6:30   O Boże błogosławieństwo dla Maryelly w 8-

mą rocznicę urodzin 
 
Monday / Poniedziałek – September 13 
  8:30   Za Parafian / Parishioners  
  7:00   W intencji Marianny Dziewa z okazji urodzin 
 
Tuesday / Wtorek – September 14 
  8:30   O błogosławieństwo dla rodziny Zdzisława 
  7:00 +Maria Kaczocha (rocznica śmierci) 
 
Wednesday / Środa – September 15 
  8:30 +Teresa 
  7:00   O Boże błogosławieństwo dla rodziny Joanny 
 
Thursday / Czwartek –  September 16 
  8:30   W intencji Vlada 
  7:00   O Boże błogosławieństwo dla Ewy z rodziną 
 
Friday / Piątek – September 17 
  8:30 +Kazimierz 
  7:00   O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety z 

rodziną 
 
Saturday / Sobota –  September 18 
  9:00 +Marta Róg 
  5:00 +Za zmarłych rodziców Mateusza i Katarzynę 
  6:30 +Józefa +Edward Lis 
 
Sunday / Niedziela – September 19 
  8:00 +Helena Wyroba (18-ta rocznica śmierci) 
  9:30 +Family Giuci by Anita Honovich 
11:00 +Michalina Chojecka od rodziny 
  6:30 +Radosław Kołacz (msza gregoriańska) 
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 Dziś jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia 
beatyfikacji Sług Bożych Stefana Kard. Wyszyńskiego oraz 
Matki Elżbiety Róży Czackiej, którą znamy z działalności na 
rzecz niewidomych w Laskach pod Warszawą – zostali oni 
ogłoszeni nowymi błogosławionymi Kościoła 
Powszechnego. Radując się wraz ze wszystkimi Polkami i 
Polakami, pragniemy włączyć się w obchody tego wielkiego 
wydarzenia. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w 
prelekcji – wykładzie zatytułowanym: „Chwila z Kard. 
Wyszyńskim” – sobota, 11 września po Mszy św. wieczornej, 
oraz w niedzielę, 12 września, po Mszy św. o 11:00 am. 
Spotkania odbęda się w sali pod kościołem i będą połączone 
z okolicznościowym poczęstunkiem. Bardzo dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę – rodzinom 
Państwa Wiater, Dyjak i Kamiński, a szczególnie 
p.Małgorzacie Kamińskiej odpowiedzialnej za całość tego 
przedsięwzięcia.  

 Gorąco zachęcam do włączenia się we współtworzenie 
naszych wspólnot parafialnych: Chóru parafialnego, scholi 
dla dzieci i młodzieży, OSP, Wspólnoty ministranckiej, 
Grupy Modlitewnej oraz Żywego Różańca. Ufamy, że 
wspomniane grupy/wspólnoty będą się nadal pięknie 
rozwijać i działać na Chwałę Bożą, Maryi Niepokalanej oraz 
Świętego Józefa. Dołączmy już dziś – nie jutro, lecz DZIŚ! 

 Pilnie potrzebujemy osób chętnych do zbierania tacy jak i    
tych, którzy zechcieliby czytać Słowo Boże na Mszach św., a 
więc  pełnić posługę lektora! Nie zwlekajmy i z tym 
zaangażowaniem się na rzecz całej naszej Wspólnoty – 
Rodziny parafialnej! Bardzo Was potrzebujemy! ! Proszę 
bezpośrednio do mnie zgłaszać chęć pełnienia 
wspomnianych posług. 

 Wraz z Księdzem Antonim ustaliliśmy, że – na okres próby, 
tj. do końca tego roku, wprowadzamy Adoracje Najśw. 
Sakramentu od godz. 6 do 7pm – od poniedziałku do piątku. 
Piętnaście minut przed Mszą św. wieczorną ksiądz będzie 
również do Waszej dyspozycji w konfesjonale. Wracamy 
również do odprawiania Mszy św. w sobotę o godz. 9 am 
oraz do Pierwszo-sobotnich czuwań fatimskich. W 
przeżywanym w całym Kościele roku Świętego Józefa 
zachęcamy poszczególnych ojców i matki naszych rodzin do 
dokonywania Zawierzenia swojej Rodziny św. Józefowi. 
Taka możliwość nadaży się podczas niedzielnej mszy św. o 
godz. 11 am. Pierwszego Aktu Zawierzenia św. Józefowi 
całej naszej Rodziny Parafialnej dokonaliśmy podczas Mszy 
św. w minioną niedzielę, poświęcone zostały także 
okolicznościowe świece, które rodziny będą mogły wziąć ze 
sobą, by towarzyszyły im w czasie codziennej rodzinnej 
modlitwy w domu. Niech św. Józef, Opiekun Świętej 
Rodziny, umacnia swym wstawiennictwem wszystkie rodziny 
naszej Parafii, by prawdziwie stawały się Kościołem 
Domowym! 

 Serdecznie dziękujemy Wam za wielorakie wsparcie, 
zwłaszcza duchowe, ale także i materialne, jakie nieustannie 
okazujecie naszej Rodzinie poszerzonej – Wspólnocie Parafii 
św. Franciszki de Chantal! Niech Dobry Bóg Wam hojnie 
wynagrodzi za wszelki wkład – za Wasze dojrzałe 
zaangażowanie i Waszą pełną współodpowiedzialność za 
dzieło, któremu na imię Polski dom na Boro Park, na 
Brooklynie!  Niech we wszystkim będzie uwielbiony Bóg! 

DWUDZIESTA CZWARTA  
NIEDZIELA ZWYKŁA 

Kochani Parafianie i wszyscy uczęszczający do 
naszego kościoła! 

Dokładnie przed rokiem dane mi było pożegnać się z 
Wami po ponad 6. latach posługiwania w tutejszej parafii. 
Decyzją moich przełożonych – zarówno w Polsce, jak i w 
USA, powracam jednak do Was już w nieco innej roli. Choć 
bardzo pragnąłem pozostać w gościnnej parafii na 
Manhattanie, to Pan Bóg zdaje się miał inne plany, które 
wyraziły się właśnie poprzez wolę przełożonych 
kościelnych. W duchu posłuszeństwa podejmuję wyzwanie, 
które przede mną dziś staje, abyśmy wspólnie kroczyli 
drogą świętości ku zbawieniu. Niech mi będzie wolno 
zapewnić Was o mojej pełnej dyspozycyjności w służeniu 
naszej całej Wspólnocie Parafialnej i gotowości współpracy 
ze wszystkimi. Jednocześnie pokornie proszę Was o 
modlitwę za całą społeczność Parafii św. Joanny Franciszki 
de Chantal, jak i za moją osobę. Natomiast pod adresem 
ks.Andrzeja kieruję serdeczne podziękowania za długoletnią 
posługę na Brooklynie i życzę mu wszelkiego dobra i 
samych błogosławionych przez Pana dni!    
                                                       Ks. Łukasz Dutkiewicz 

 
Ogłoszenia parafialne: 

 W tym tygodniu pamiętajmy o: 
    -  Dniu Fatimskim – poniedziałek, 13 września – porządek          
 nabożeństwa bez zmian, 
    -  Święcie Podwyższenia Krzyża św. – wtorek, 14 września, 
    -  Wspomnieniu Matki Bożej Bolesnej – środa, 15 września, 
    -  Święcie św.Stanisława Kostki, Patronie dzieci i młodzieży w 
 Polsce – sobota, 18 września.  
 Ogromną wdzięczność kierujemy wobec osób, które 

przyszły    nam z pomocą w czasie małej powodzi, której 
doświadczyliśmy w sali pod kościołem             w czwartek, 2 
września. Dziękujemy p.Zbigniewowi Wanielisty i 
p.Stanisławowi Wodziak oraz rodzinom: Państwu Marciniec, 
Kralik  i Borkowski. 

 Polska Szkoła Dokształcająca im. K.Pułaskiego przy naszej 
Parafii kontynuuje zapisy na kolejny rok szkolny. W trosce o 
wszechstronny rozwój naszych dzieci i młodzieży, możemy 
jeszcze dokonać zapisu do szkoły w sobotę, 18 września – w 
dniu inauguracji Nowego Roku Szkolnego. Rozpoczęcie 
Roku Szkolnego dla licealistów oraz uczniów 8-ej klasy – 
piątek, 17 września, o godz. 5:30, natomiast dla uczniów 
Szkoły Podstawowej – w sobotę, 18 września, o godz 10 
AM. Niech dobro naszych dzieci – ich znajomość języka 
polskiego, polskiej kultury i historii, jak również edukacja 
religijna – leży wszystkim nam na sercu! Na Nowy Rok 
Szkolny, zarówno dzieciom i młodzieży, jak i naszym 
pedagogom, życzymy obfitości łask Bożych! 

 Wszystkich liderów grup/wspólnot parafilanych lub ich 
przedstawicieli zapraszamy na spotkanie dnia 15 września o 
godz. 7:45 pm. Natomiast członkowie Rady parafialnej 
zbiorą się dnia 16 września o 7:45 pm. Spotkania odbędą się 
na plebanii. Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim 
zainteresowanym. 
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DR. RICHARD
J. PASKOWSKI

Optometrist, P.C.
4820 5th Ave. at 49th St.

439-7070

PODKARPACIE
Polish Deli

5020 12th Ave., Brooklyn, NY 11219

718-871-8894 

AIEVOLI FUNERAL HOME
331-2100                                 Est. 1900
 Corner 13th Avenue & 65th Street, Brooklyn, NY

Large Parking Facilities

Mowimy Po Polsku
Wysylamy Zwloki Do Polski                             

GABINET DENTYSTYCZNY
Aldona Pyrchla, DDS

511 68th St.         Tel: 718-238-3025
Ubezpieczenia: PPO, Medicaid,

Fidelis, I inne

Drug Mart Pharmacy Corp.
4914 New Utrecht Avenue • Brooklyn, NY 11219

718.633.4900 ~ 718.435.0324 FAX  We speak Polish
Most insurance plans and Medicaid accepted • Free Prescription pick up & delivery

Akceptujemy Medicaid i wiekszosc planow ubezpieczeniowych
Darmowy odbior i dostarczanie recept • Mowimy po polsku

Serving 
your 

family 
since 
1988

Get this
weekly bulletin
delivered by
email - for FREE!

Sign up here:
www.jspaluch.com/subscribe

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

EARN MONEY!
DO GOOD! MAKE A

POSITIVE IMPACT!

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

www.jspaluch.com

For Information ... Call
800.524.0263

www.jspaluch.com

Grow Your Business,
Advertise Here.

Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!

email: sales@jspaluch.com

Grow in your faith,
find a Mass, and

connect with your
Catholic Community

with OneParish!

Download Our Free App or Visit

MY.ONEPARISH.COM

$29.95/Mo. billed quarterly

• One Free Month

• No Long-Term

Contract

• Price Guarantee

• Easy Self

Installation

Call Today! 
Toll Free 1.877.801.8608

Medical Alert System

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!

FREE Shipping
FREE Activation
NO Long Term Contracts

Solutions as Low as

$19.95
a month

✔Ambulance
✔Police  ✔Fire
✔Friends/Family

CALL NOW!800.809.3352 GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed

EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

MDMedAlert
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

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

The Most Complete Online
National Directory

of Catholic Parishes
CHECK IT OUT TODAY!

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

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

www.CatholicCruisesandTours.com
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Thank you for advertising in
our church bulletin.

I am patronizing your business
because of it!

Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

✂

Your
ad

could
be in this

space!

WHY IS IT
A man wakes up after sleeping
under an ADVERTISED blanket
on an ADVERTISED mattress

and pulls off ADVERTISED pajamas
bathes in an ADVERTISED shower
shaves with an ADVERTISED razor

brushes his teeth
with ADVERTISED toothpaste

washes with ADVERTISED soap
puts on ADVERTISED clothes

drinks a cup 
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?

INVEST LOCALLY
Targeting local business makes good “Cents”–
Get your name out there by advertising in local
parish bulletins. Contact us today for your next
advertising move and we will work with you for

your next “AD THAT WORKS!”
Check us out at www.jspaluch.com

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.

For further information, 
please call the Parish Office.


