St. Frances de Chantal
R. C. Church

1273 58th Street
Brooklyn, NY 11219

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

Email: stfrancesrectory@gmail.com
Website: www.francesdechantal.org
June 12, 2022 ● The Most Holy Trinity

OUR PRIESTS:
Rev. Lukasz Dutkiewicz, SAC
Rev. Anthony Zemula, SAC

Weekend Masses:
Saturday 9:00 AM (Polish)
Sunday

Novenas/Nowenny:
to Our Lady of Perpetual Help –
to St. Joseph –

Office Hours:

Baptisms:

5:00 PM (English)
6:30 PM (Polish)
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
First Wednesday of the month after 7:00 PM Mass
Second Wednesday of the month after 7:00 PM Mass
Holy Hour on First Friday / Godzina Święta 6:00PM
First Saturday:
8:00 PM– 10:00 PM

Sacrament of Reconciliation/ Spowiedź:
Monday - Friday: 9:00-12:00, 3:00-5:00
Monday to Friday 6:45 - 7:00 PM
Night 7:00-8:00 by appointment only
Saturday
6:00 - 6:30 PM
Saturday: 9:00-12:00 by appointment only
Sunday
6:00 - 6:30 PM

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 – June 11
9:00 ++ z rodziny Sudol i Baj
5:00 +Emilia Scopas by Anita & Family
6:30 1.O Boże błogosławieństwo dla Grup Różańcowych
modlących się w intencji dzieci
2.O Boże błogosławieństwo dla Hanny, Kasi i Pameli
Sunday / Niedziela – June 12
8:00 ++Karolina, Mieczysław, Wiesława, za całą rodzinę
Deryłów i Tomasza i Katarzynę
9:30 +Carmela +Salvatore Serravillo-Graci by children &
family
11:00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., opiekę
Maryi, przymnożenie wiary i potrzebne łaski dla
Haliny Lechowicz z ok. urodzin i dla całej rodziny
6:30 O Boże blogosławieństwo, zdrowie i wszelkie
potrzebne łaski dla Kacpra z okazji 18. urodzin
Monday / Poniedziałek – June 13
8:30 Za Parafian / Parishioners
7:00 1.+Władysław Dyjach
2.+Marian +Genowefa Kościak
3.+Wojciech +Marian Chlipała, i +Stanisława Molisak
4.+Antoni Szyłkowski (zmarł przed tygodniem w PL)
Tuesday / Wtorek – June 14
8:30 In honor of St. Anthony
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Wednesday / Środa – June 15
8:30 For God’s blessing for Joan Matadelli
7:00 Zmarli rodzice: +Walenty +Albina, oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
Thursday / Czwartek – June 16
8:30 +Frank Del Negro
7:00 Zmarli rodzice: +Jan +Janina, oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
Friday / Piątek – June 17
8:30 For God’s blessing and good health for Susanne
7:00 Dziękczynna - z prośbą o dalsze błogoslawieństwo
Boże dla rodziny
Saturday / Sobota – June 18
9:00 O Boże blogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
przymnożenie wiary, darów Ducha świętego dla Anny
Kamińskiej i jej rodziny za okazaną pomoc - intencja
od Zofii Widelskiej
5:00 +Jacek (w rocznicę śmierci)
6:30 +Bolesława Złotorzyńska (1 rocznica śmierci)
Sunday / Niedziela – June 19
8:00 +Walenty Domagała
9:30 Novena
11:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Czesława i
Elżbiety
6:30 +Stanisław Grudnik (7 rocznica śmierci)
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THE MOST HOLY TRINITY
The love of
God has been
poured out
into our hearts
through the
Holy Spirit.
— Romans 5:5b

BIBLICAL ROOTS OF THE TRINITY
Today’s readings show some biblical roots of what Christians would later call the Trinity. Proverbs showcases the
role of Wisdom in the work of creation, portrayed as a reality outside of God but integrated into God’s work of forming the heavens and the earth. We join the psalmist in sharing Wisdom’s delight in God’s handiwork: “O Lord, our
God, how wonderful your name in all the earth” (Psalm
8:2). In his letter to the Romans, Paul writes of peace with
God through Jesus, and the love of God received through
the Holy Spirit, distinguishing God, Jesus, and the Holy
Spirit while also displaying their abiding unity. Finally, in the
farewell discourse from John’s Gospel, Jesus—who had
earlier spoken of himself as Son of the Father—promises
his friends that they will receive the Spirit of truth that will
teach and guide them after his departure.
TREASURES FROM OUR TRADITION
Today’s feast, extending a dimension of Easter joy into Ordinary Time, reminds us that every aspect of worship centers on the mystery of God in three persons. At baptism, we
are initiated into Christ and the Spirit. The Creed we recite at
Mass every Sunday has its roots in the ancient celebration of
baptism, when a new believer was questioned at the edge of
the waters of the font with three questions: Do you believe
in God, the Father, the Son, the Holy Spirit? Three questions, three affirmations, three immersions into the saving
waters. Because every liturgy abounds with references to the
Trinity, not only in words but in blessings by the sign of the
cross, this feast was not easily accepted into the calendar.
Pope Alexander in the eleventh century remarked that the
liturgy is so laden with praise of the Trinity that there was
no need for a special feast. Two hundred years later, while
in exile in France, Pope John XXII proclaimed the feast, but
it was not until 1911 that Pope St. Pius X gave it status as a
solemnity.
A favorite image in art for today is the Icon of the Trinity,
showing three glorious winged men seated at a table laden
with bread and a cup of wine. It recalls Abraham’s hospitality to angels and gives expression to the inner life of God, a
life lived in relationship, a life poured out in abundance
whenever Christians gather at the table of the Eucharist to
give praise to the Father, in Christ, in the embrace of the
Spirit.
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Serdecznie dziękujemy za troskę o nasz
kościół i całą diecezję poprzez włączenie się
w tegoroczny Apel Katolicki. Nasza parafia
zobowiązana jest do zebrania w tym roku
kwoty $32,433. Specjalny koszyk na nasze
deklaracje (dot. tych, co jeszcze nie odpowiedzieli na powyższą prośbę) znajduje
się przy ołtarzu.
Do chwili obecnej udało się osiągnąć
wyznaczony nam cel w 30% .

We sincerely thank you for caring for our
church and the entire diocese by joining this
year's Catholic Appeal.
Our parish is obligated to collect $ 32,433
this year.
To date, we have
achieved
our goal in 30%.

We invite new parishioners and all those who are not
yet registered with the parish to fulfill this
requirement.
We encourage parishioners, who have changed their
place of residence and have not informed us about it
yet, to update their addresses.
On May 19, we will begin the Novena for the Fathers
- the living and those who have already passed away.
Envelopes on the back of the church.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
„A nadzieja zawieść nie
może, ponieważ miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który
został nam dany”

(Rz 5,5)

4. W następną niedzielę przypada Dzień Ojca przypominamy o możliwości dołączenia swojej
intencji do Nowenny Mszy św. Procesja Bożego Ciała
do czterech ołtarzy usytuowanych wokół kościoła
wyruszy bezpośrednio po Mszy św. o 11 am.
Serdecznie dziękujemy Polskiej Szkole, Grupie
Modlitewnej, Radzie Parafialnej oraz Drużynie
Ochotniczej Straży Pożarnej za troskę o ołtarze.
Dziękujemy również dzieciom i młodzieży za
włączenie się w sypanie kwiatów, jak i służbę
ministrancką. Dorosłym, z kolei, za niesienie
baldachimu, nagłośnienia, sztandarów i feretronów
(prosimy o wcześniejszy kontakt z księdzem).
5. Spotkanie dla wszystkich udających się pod koniec
czerwca na pielgrzymko-wycieczkę do Waszyngtonu
odbedzie się w piątek, 17 czerwca, po Mszy św.
wieczornej, ok. 7:45 pm.
6. 19 czerwca rozpoczniemy Nowennę mszy w intencji
Ojców - żyjących, jak i tych którzy już od nas odeszli.
Koperty z tyłu kościoła.
W TYM TYGODNIU

1. W poniedziałek, 13 czerwca, zapraszamy na kolejne
nabożeństwo fatimskie. Mszę św., której
przewodniczył będzie zaproszony kaznodzieja,
rozpoczniemy tuż po nabożeństwie czerwcowym o 7
pm. Serdecznie dziękujemy za ofiary na kwiaty w
ramach dekoracji fatimskich.
2. Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych - od poniedziałku do piątku, o
godz. 7 pm.
3. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary na remont zakrystii i
kaplicy bocznej, składane do koszyków pod chórem i
indywidualnie do kopert.

Ofiara Chleba i Wina
+Leszek Lubiński
Ofiara świec
Za dusze w czyśćcu
Cierpiące
Ofiara na kwiaty do kościoła
W intencji ...................................
........................................................
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