
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: According to the schedule established           Marriages: Arrangements should be made 
                           by the priest and the child’s parents.             at least six months in advance and participation
                         a Pre - Cana program is required. 
 
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. 

March 12, 2023 ● Third Sunday of  Lent 

                              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 
 

Novenas/Nowenny: 
to Our Lady of Perpetual Help –  First Wednesday of the month after 7:00 PM Mass 
to St. Joseph –    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:                                   
Office Hours:     Monday - Friday:  9:00-12:00, 2:00-5:00                             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 
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Third Sunday of Lent 
„Hope does not disappoint, because the love 
of God has been poured out into our hearts 
through thr Holy Spirit who has been given 

to us. For Christ, while we were still helpless, 
died at the appointed time for the 

ungodly.Indeed, only with difficulty does one 
die for a just person, though perhaps for a 
good person one might even find courage to 

die.” 
(Romans 5:1-2, 5-8) 

 
GOD EVER PURSUES US 

We hear today of God’s unrelenting pursuit of us. Our 
readings tell stories of God’s intense desire to share the 
divine life with us. From Exodus, we see how God shows 
endless persistence and compassion, even to those who 
grumble against God, or seem to have forgotten God. 
From the Gospel of John, we hear of how Jesus, in his ex-
tended conversation with the Samaritan woman, gives her 
dignity, names uncomfortable truths, and gradually leads 
her into a new path of faith. We can have confidence that 
as we bring our own confusions, fears, and failings to God, 
we may receive God’s mercy and forgiveness. God always 
persists and continually finds new ways to invite people 
into unity with God. As Paul describes in Romans, in the 
cross we see how God will go to any length to demonstrate 
the depth and breadth of divine love. 
 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Sunday: Daylight Saving Time begins 
Friday: St. Patrick; Abstinence 
Saturday: St. Cyril of Jerusalem 

 
OUR FASCINATING FAITH 

Fasting, almsgiving, and prayer are not specifically Christian 
practices. Jewish piety, from which the primitive church de-
veloped, already included these three spiritual exercises. The 
Muslims also include these three in the five pillars of their 
Islamic faith. But it is Jesus himself who invites us to practice 
these three pillars of conversion. He reminds us that they are 
not done to “show off” that we are holier than everyone else. 
On the contrary, fasting, charitable works, and praying are 
done with humility (Matthew 6:1–6; 16–21). It is challenging, 
but we are not discouraged because the Holy Spirit comes to 
our aid.  
The Lenten discipline of prayer can be thought of in two 
ways. For Christians, to pray in the first way is to speak like 
children to God, who loves us as mother, father, sibling, and 
friend. When speaking to God, we tell God what we have 
inside us, trusting that our words are the ones that most 
please God. The second approach to prayer means proclaim-
ing with confidence our fears, problems, joys, and yearnings 
to God, knowing that God loves and hears us. Praying either 
way means spending time with God, at times talking, at times 
silent, but always with the assurance that we are loved.  

MASS INTENTIONS 
 

Saturday / Sobota – March 11  
  9:00 +Krzysztof Marut 
  5:00 +Ralph Natilli 
  6:30   O Boże błogosławieństwo dla Grup różańcowych, 

rodziców modlących się w intencji dzieci. 
 
Sunday / Niedziela – March 12  
  8:00 +Walenty Domagała (13 rocz.śm.) 
  9:30 ++Franciszka, Ludwik, Bronisław Bis 
11:00   1.O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, 

opiekę Maryi, przymnożenie wiary i potrzebne łaski z 
okazji imienin dla Bożeny Krajewskiej i całej Jej 
rodziny. 

   2.+Jadwiga i Józef Płońscy 
  6:30 +Krzysztof Marut 
 
Monday / Poniedziałek – March 13 
  8:30   Za Parafian/ Parishioners 
  7:00   O Boże błogosławieństwo dla rodziny Stolorzów 
 
Tuesday / Wtorek – March 14 
  8:30   For decased members of Beliveau and Bow’s family  
  7:00   Msza święta w intencji siostry – o uwolnienie jej z 

nałogu alkoholizmu. 
 
Wednesday / Środa – March 15 
  8:30 +Teresa Wódz (4 rocz. śm.) 
  7:00   O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Eweliny w 33. 

rocznicę urodzin oraz dla Eleny z okazji 4.urodzin. 
 
Thursday / Czwartek – March 16 
  8:30 +Margaret Minning (rocz. śm.) 
  7:00 +Zofia Mleczko-o spokój duszy i wieczne zbawienie od 

córki z rodziną. 
 
Friday / Piątek – March 17 
  8:30   W intencji dusz w czyśćcu cierpiacych. 
  7:00   O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, 

opiekę Maryi, przymnożenie wiary i potrzebne łaski 
dla Haliny Kudasiewicz z okazji urodzin i całej Jej 
rodziny. 

 
Saturday / Sobota – March 18  
  9:00 ++Józefa, Stanisław i Józef Boroń, Maria i Józef Kosoń 
  5:00 ++Anna, Pavel, Pavol Svitan 
  6:30 ++Janina i Stefan Szymańscy, Ernestyna Jasińska, Maria i 

Marian Kazimierscy, Franciszka i Michał Dąbrowscy, 
Maria Rygucka, Stanisława i Rudolf Czernawscy, 
Emilia Czernawska 

 
Sunday / Niedziela – March 19  
  8:00   Msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą do 

Matki Bożej o dalszą opiekę, zdrowie oraz 
błogosławieństwo Boże dla Madzi i Marka z okazji 20. 
rocznicy ślubu oraz całej ich rodziny. 

  9:30 +Joseph Grieco 
11:00 ++Józefa i Piotr Baryś 
  6:30 ++Janina Ozga i Maksymilian Ozga, Stanisława i 

Władysław Grzyb 
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6. Serdecznie zapraszamy na spotkanie artystyczno-
modlitewne poprowadzone przez nauczycieli z polskiej 
szkoły - "Poezja i pieśń wielkopostna" - sobota, 18 
marca, po Mszy św. wieczornej.  
 
7. Program rekolekcji wielkopostnych, które 
rozpoczną się w 5. Niedzielę Wielkiego Postu, 
przedstawia się następująco: 
- sobota/niedziela (25, 26 marca) - kazania rekolekcyjne na 
wszystkich Mszach św. w języku polskim, 
- poniedziałek, wtorek, środa (27, 28, 29 marca) - nauki 
rekolekcyjne głoszone będą na Mszach św. o godz. 11:00 
oraz 7 pm, 
- spowiedź w czasie rekolekcji - od 10:30 do 11:00, oraz od 
6:00 do 7:00 pm. 
 
8. Wyrażamy ogromne podziękowania za przekazywane 
ofiary na dokończenie (spłatę) remontu zakrystii i kaplicy 
bocznej - sponsorzy nowych ławek mile widziani. Dzięku-
jemy również wszystkim, którzy zdecydowali włączyć 
się  w diecezjalny projekt - Parish Stewardship Pro-
gram - deklaracje dostępne  przy wyjściu z kościoła 
możemy składać do koszyka znajdującego się przy 
ołtarzu. Bóg zapłać za Wasze dobre, otwarte i hojne serca 
- razem możemy więcej! Wszystko dla nieskończonej 
chwały naszego Pana!  
 
9. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwunas-
todniowej pielgrzymko-wycieczce do Peru pod koniec 
czerwca. Więcej informacji na plakatach i w ulotkach 
dostępnych przy wyjściu z kościoła. Mamy tylko 3 tygodnie 
na skompletowanie grupy. Zapisy u Księdza Proboszcza. 

 
10. W najbliższym czasie czeka nas...: 
-  Uroczystość Bierzmowania - piątek, 28 kwietnia, 7 pm, 
-  spotkanie z p.Wojciechem Cejrowskim - w okresie 
poświątecznym. 

W tym tygodniu wspominamy: 
Środa:  św. Ludwika de Merillac 
Czwartek: św. Gabriel Lalemant 
Piątek:  św. Patryk, biskup 
Sobota:  św. Edward, męczennik 
Niedziela: św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi  
  Panny 

We would like to express our huge thanks for the donations 
for the completion (repayment) of the renovation of the 
sacristy and the side chapel - sponsors of the new benches 
are welcome. We would also like to thank everyone who 
decided to join the diocesan project - Parish Stewardship 
Program - declarations available at the exit from the church 
can be submitted to the basket located at the altar. God 
bless you for your good, open and generous hearts - togeth-
er we can do more! All for the infinite glory of our Lord!  
 
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

„Nadzieja zawieść nie może , ponieważ 
miłość Boża rozlana jest w sercach 

naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany. Chrystus bowiem umarł 

za nas, jako za grzeszników, w 
oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy 

bezsilni. A nawet za człowieka 
sprawiedliwego  podejmuje sie ktoś umrzeć 

tylko z największą trudnoscią” 
                              Rz (5,1-2.5-8) 

1. Wyrażamy podziękowania naszym drogim lektorom za 
zaangażowanie w pełnioną posługę czytania Słowa Bożego 
w czasie Mszy świętych. Witamy w tym gronie wszystkich 
nowych czytających, którzy dziś na Mszy św. o godz. 11:00 
przyjmą okolicznościowe błogosławieństwo.   
 
2. Okres Wielkiego Postu to czas w którym pragniemy 
poprzez jałmużnę, pokutę, modlitwę i uczynki miłosierdzia 
odmieniać nasze życie i godnie przygotować się do 
Wielkanocy. W tym z pewnością pomogą 
nam nabożeństwa Drogi krzyżowej - w każdy piątek o 
godz. 7 p.m., oraz Gorzkie żale odprawiane w każdą 
niedzielę o godz. 10:30 a.m. oraz 6 p.m. Kolejnym 
nabożeństwom Drogi krzyżowej przewodniczyć będą: 
- 3/17 - Rada parafialna 
- 3/24 - Klasa 3 wraz z rodzicami 
- 3/31 - Klasa 8 wraz z rodzicami  
 
3. W poniedziałki Wielkiego Postu zapraszamy na 
katechezę dla dorosłych w oparciu o Katechizm Kościoła 
Katolickiego - W co wierzę? - jak zwykle bezpośrednio po 
Mszy św. wieczornej.  
 
4. Polecamy Wam nabywanie na własność mszalików uży-
wanych w czasie Mszy św. na kolejny okres liturgiczny - 
Wielki Post i Wielkanoc. Są one dostępne w zakrystii w 
cenie $10.   
 
5. W dalszym ciągu prowadzimy nabór do grona minis-
trantów - serdecznie zapraszamy kandydatów na minis-
trantki i ministrantów wraz z rodzicami na spot-
kania przygotowujące do pełnienia tej zaszczytnej 
funkcji po niedzielnej Mszy św. o 11:00 
a.m. Wprowadzenie w posługę ministranta 
będzie miało miejsce już w następną 
niedzielę, 19 marca, na Mszy św. o 11:00.   

W TYM TYGODNIU 
 

Ofiara Chleba i Wina:  
                                                  
Ofiara świec: 

                                                  
Ofiara na kwiaty do kościoła: 
                                                    . 
 



Fireside Catholic Heritage Edition Bible  
The Catholic Heritage Edition in the New American Bible Revised Edition 
translation is the ideal Catholic Family Bible. 
 
Features: Our Catholic Family, Family Record section and 
Burgundy padded cover with gold-gilded page edges. 
 
                                               Only $79.99 post paid     

 
 
C/O The Church Bulletin, Inc. 
200 Dale Street • W. Babylon, NY  11704 
Enclosed please find check/money order for $ ______  to cover the cost of _________  
(quantity) copies of the Fireside Family Bible, to be shipped post paid to: 
Name _______________________________________________________ 
Address  _____________________________________________________ 
City __________________________________ State ___________ Zip _____

The Parishioners of  St. Frances de Chantal  
Thank these advertisers for making this bulletin possible

See Your Advertisement in Full Color! 
Call The Church Bulletin Inc. for more information  

(631) 249-4994  Or Churchbtn@gmail.com

 

Please Patronize our Advertisers

#  FOR ADVERTISING: THE CHURCH BULLETIN INC., 200 DALE ST., W. BABYLON, NY 11704-1104 (631) 249-4994 • churchbtn@gmaill.com

 
 
 
 
 


