1273 58th Street
Brooklyn, NY 11219

St. Frances de Chantal
R. C. Church
Email: stfrancesrectory@gmail.com
Website: www.francesdechantal.org

Phone: 718-436-6407
Fax: 718-854-2761

November 14 , 2021 ● Thirty Third 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:

Baptisms:

Monday - Friday: 9:00-12:00, 3:00-5:00
Night 7:00-8:00 by appointment only
Saturday: 9:00-12:00 by appointment only

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 9:30 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.
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Saturday / Sobota – November 13
9:00 +Helena +Marian Jankowscy
5:00 O zdrowie dla Andrzeja
6:30 1.+Wacław Żebrowski
2.+Anna Duc (msza gregoriańska)
Sunday / Niedziela – November 14
8:00 +Jadwiga +Władysław
9:30 +Anna Duc (msza gregoriańska)
11:00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., opiekę
Maryi, przymnożenie wiary i potrzebne łaski dla
Gabrieli z ok.urodzin i za całą jej rodzinę
6:30 +Irena Szyłkowska (4 rocznica śmierci)
Monday / Poniedziałek – November 15
8:30 1. Za Parafian / Parishioners
7:00 1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. ,
opiekę Maryi, przymnożenie wiary, potrzebne łaski
dla Jakuba z ok. Urodzin i za całą jego rodzinę
2.+Anna Duc (msza gregoriańska)
Tuesday / Wtorek – November 16
8:30 +Anna Duc (msza gregoriańska)
7:00 +Marta Róg
Wednesday / Środa – November 17
8:30 +Stefania (w rocznicę śmierci) od córki
7:00 +Anna Duc (msza gregoriańska)
Thursday / Czwartek – November 18
8:30 +Janusz +Józef Jendryka
7:00 +Anna Duc (msza gregoriańska)
Friday / Piątek – November 19
8:30 +Radosław
7:00 +Marek +Anna Janik
Saturday / Sobota – November 20
9:00 +Zofia Skowron
5:00 +Władysław +Genowefa +Maria +Dominik (od
córki i siostry)
6:30 1.+Stanisław Marut (1 rocznica śmierci) od kolegów
z pracy
2.+Aurelia Racławska (1 rocznica śmierci)
Sunday / Niedziela – November 21
8:00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. dla
Kornelii z okazji urodzin
9:30 +Rafał Rybakowski (10 rocznica śmierci)
11:00 1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św.,
opiekę Maryi, przymnożenie wiary i potrzebne
łaski dla Teresy z ok.urodzin i za całą jej rodzinę
2.+Irena Nerkowska (10 rocznica śmierci)
6:30 +Stanisław Marut (1 rocznica śmierci) oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
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THIRTY THIRD SUNDAY
IN ORDINARY TIME
Heaven and earth will
pass away,
but my words
will not pass away.
— Mark 13:31
GOD’S REIGN
By pointing to the end times, today’s readings speak to the
coming reign of God, when God will make all things new. In
Christ, this time has already begun. We, by our energized
watchfulness, can further God’s reign. We can heal broken
hearts, free captives, spread the Good News. Even so, the
reign of God will not be complete without the second
coming of Christ. Our weekly eucharistic gathering is a sign
of the fullness of the end times. At Mass we join as an
assembly to recall and to claim the story of Jesus as our own.
Together we give thanks to God for the many gifts bestowed
upon us. We receive nourishment in the simple but profound
meal. And our weak and weary selves are invigorated and
transformed by the power of Christ, so that we ourselves
might become effective signs of God’s reign present and to
come.
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Albert the Great
Tuesday:
St. Margaret of Scotland; St. Gertrude
Wednesday: St. Elizabeth of Hungary
Thursday:
Dedication of the Basilicas of Ss. Peter and
Paul; St. Rose Philippine Duchesne
Saturday:
Blessed Virgin Mary
FEAST OF FAITH
Blessing and Dismissal
At the beginning of Mass, the priest made the sign of the
cross with us. At the conclusion of Mass, he makes the sign
of the cross over us, a sign of blessing. We are then
dismissed—not just let out, but sent forth with a mission
“to love and serve the Lord.” Just as Jesus blessed his
disciples as he ascended to heaven, so this leave-taking is
joined to a blessing, a prayer for God’s continuing
protection. As we leave the church, we bear the invisible
sign of the Master whom we follow. In the words of an
ancient letter to Diognetus, “Christians are
indistinguishable from other [people] either by nationality,
language, or customs. They do not inhabit separate cities of
their own, or speak a strange dialect, or follow an
outlandish way of life. . . . And yet, there is something
extraordinary about their lives” (Liturgy of the Hours, Vol. II,
p. 840). We are ordinary people sent forth to live
extraordinary lives, lives like Christ’s own life—pouring
ourselves out for others in prayer, service, and love.
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Parish Goal: $32,433.00
Received:
$19,730.00
No. of donors:
80
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Cel parafii: $32,433.00
Wpłynęło: $19,730.00
Liczba ofiarodawców: 80

THANK YOU
We sincerely thank you for all offerings made at each
Mass and for all financial support - especially for
involvement in the Generation of Faith Campaign
and Annual Catholic Appeal.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy za ofiary składane podczas
każdej mszy świętej i za wszelkie wsparcie finansowe zwłaszcza za zaangażowanie w Kampanie Pokolenia
Wiary i Doroczny Apel Katolicki.

2022 MASS BOOK
Please remember that the Mas Book for 2022 is
already open.

KONKURS RÓŻAŃCOWY
Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w
Konkursie „Wraz z całą rodziną modlę sie na
Różańcu”. Biorąc pod uwage temat i przesłanie tego
konkursu, było rzeczą niezwykle trudną wskazanie
jednej lub kilku najpięknięjszych prac (choć poziom
wykonania, który wiekszość zaprezentowała był
niezwykle wysoki). Dlatego, by uniknąć typowej
konkursowej rywalizacji, postanowiliśmy nie wyłaniać
zwycięzców w tradycyjny sposób - każdy, kto modli
się w rodzinie różańcem - jest ZWYCIĘZCĄ.
Cieszymy się, że udało się nagrodzić wszystkich
uczestników. I w tym miejscu serdecznie dziękujemy
głównemu sponsorowi PSFUC, jak również całej
parafii. Oto lista dzieci (alfabetyczna),
które
przygotowały piękne prace konkursowe:

AID TO THE PALLOTINE PARISH IN
MINSK
Baskets are placed in the back of the church to help
build a church in a Polish parish led by Pallottines in
Minsk, Belarus. Thank you in advance for your
generosity!
ATTENTION
We remind you to update your residential addresses.
You can do it over the phone.

*****************************
TRZYDZIESTA TRZECIA
NIEDZIELA ZWYKŁA
Zaprawdę,
powiadam wam:
Nie przeminie to
pokolenie,
aż się to wszystko
stanie.
Niebo i ziemia
przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu
owym lub godzinie
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie,
ani Syn, tylko Ojciec.
Mk 13;30-32
AKADEMIA
Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
Dziś po Mszy św. O 11:00 AM w imieniu całej
społeczności naszej sobotniej Szkoły, zapraszamy do
udziału w Akademii z okazji Święta Niepdległości.

Bogusz Alicja, Chudzik Adrian, Chudzik Ilona,
Gawkowski Julia, Grum Aleksandra, Kret Amelia,
Maczuga Milena, Maziarz Nicola, Rorata Patrycja,
Samek Claudia, Sanak Emilia, Sangakar Eva, Syplawski
Nicolas, Tanako Carter, Wiater Zofia, Wiewiora
Adam, Wysocka Julia, Wysocki Alan.
Ogromne podziękowania kierujemy również, a może
przed wszystkim pod adresem rodziców - Bóg zapłać
za włożony czas, zaangażowanie i wielki wysiłek w to
piekne dzieło!
INTENCJE NA ROK 2022
Przypominamy, że książka intencji na rok 2022 jest już
otwarta. Prosimy zgłaszać się do księdza w zakrystii po
mszy św. lub w kancelarii parafialnej w godzinach
urzędowania.
POMOC DLA PALLOTYŃSKIEJ PARAFII W
MIŃSKU
Pod chórem znajdują się koszyki na pomoc w budowie
kościoła w polskiej parafii prowadzonej przez
pallotynów w Mińsku, na Białorusi.
Z góry
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