
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 19, 2023 ● Fourth 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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Fourth Sunday of Lent 
„You were once darkness, but now you 

are light in the Lord. Live as children of 
light, for light produces every kind of 
goodness and righteousness and truth. 
Try to learn what is pleasing to the 
Lord. Take no part in the fruitless 

works of darkness;rather expose them , 
for it is shameful even to mention the 

things done by them in secret;but 
everything exposed by the light becomes 

visible is light.” 
(Ephesians 5:8-14) 

 
SEEING THE LIGHT 

Our Lenten journey continues this Sunday as we hear of 
Jesus healing a blind man in the Gospel of John. Jesus pro-
claims himself the light of the world, a light that overcomes 
darkness and enables a new capacity to see. The man, blind 
from birth, was able to begin his path to sight by first ac-
knowledging his blindness. We are reminded of God’s on-
going invitation to us to journey from blindness to sight. 
We begin by acknowledging our own capacity for “blind 
spots,” and so open ourselves to uncomfortable truths and 
to God’s healing. We are invited to see beyond appearanc-
es, as the reading from Samuel indicates, and to look into 
the heart of things. We are invited to “live as children of 
light” as the letter to the Ephesians teaches. Like the man 
healed from blindness, we may gradually learn to see fully 
and to follow Jesus. 
 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Sunday: Fourth Sunday of Lent 
Monday: St. Joseph; Spring begins 
Thursday: St. Toribius of Mogrovejo 
Friday: Abstinence 
Saturday: The Annunciation of the Lord 
 

OUR FASCINATING FAITH 
The Three Lenten Disciplines: Fasting 

The season of Lent is characterized by fasting and absti-
nence. I remember that when I was a child, my parents in-
stilled in me the practice of give up eating sweets and ab-
staining from candy during Lent so I could share the bitter-
ness of the suffering that Jesus endured for my sins. Even-
tually in our parish, the priest encouraged us to put aside 
the money saved from not buying candies in order to send 
it to poor children. Fasting and abstinence were not only 
ways to accompany Jesus in his suffering on the cross, but 
also means of encouraging and consoling him in his suffer-
ing children of today’s world. The pastor taught me that 
fasting is not simply refraining from sweets and candy; fast-
ing teaches me how to deny myself so that it is not I who 
live but Christ who lives in me. To fast means to deny my-
self certain things in order to give life to others, and thus, 
with my small sacrifice, to make the world a little better. 

MASS INTENTIONS 
 

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 1.++Józefa i Piotr Baryś 
         2.+Adam Wysocki 
  6:30 ++Janina Ozga i Maksymilian Ozga, Stanisława i 

Władysław Grzyb 
 
Monday / Poniedziałek – March 20 
  8:30   Za Parafian/ Parishioners 
  7:00   O Boże błogosławieństwo dla rodziny Stolorzów 
 
Tuesday / Wtorek – March 21 
  8:30 ++Józef Jendryka, Józef Rogala, Janusz Jendryka 
  7:00 +Helena Szurnicka (5. rocz. śm. 
 
Wednesday / Środa – March 22 
  8:30 ++Stanislaw i Katarzyna Artish 
  7:00   Msza święta w intencji siostry - o uwolnienie jej z 

nałogu alkoholizmu. 
 
Thursday / Czwartek – March 23 
  8:30 +Ruth Del Negro 
  7:00   W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o 

dalszą opiekę dla Oliwii z okazji urodzin 
 
Friday / Piątek – March 24 
  8:30 +Frank Del Negro 
  7:00 ++Maciej Cezary Zgoda, Jadwiga i Tadeusz Zgoda. 
 
Saturday / Sobota – March 25  
  9:00   Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Józefa z okazji 70. urodzin 
  5:00 +Emilio Honovich from Anita & Family 
  6:30 + Zofia Krasowska (rocz. śm.) 
 
Sunday / Niedziela – March 26  
  8:00   Msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 

dalszą opiekę Maryi i o Boże błogosławieństwo dla 
Haliny i Kazimierza w 45. rocznicę ślubu i dla całej 
ich rodziny. 

  9:30 ++Zofia i Władysław Iżykiewicz 
11:00 1.+Piotr Kasprzyk 
         2.   W intencji Bogusławy Jakubowskiej 
  6:30 ++Grażyna Ramocka, Edward Dycha (7 rocz. śm.) 
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3. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25 marca—
tego dnia na Mszy św. wieczornej  będzie miało miejsce 
złożenie Aktu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Liturgiczna uroczystość Św. Józefa przypada w po-
niedziałek 20 marca, ponieważ 19. marca 2023 to w liturgii 
IV Niedziela Wielkiego Postu. 
 
4. 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.  
 
5. 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. 
 
6. 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 Program - 
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 nasze-
go Pana!  
 
7. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwunas-
todniowej pielgrzymko-wycieczce do Peru pod koniec 
czerwca. Więcej informacji na ulotkach dostępnych w 
zakrystii. Mamy tylko 2 tygodnie na skompletowanie grupy. 
Więcej informacji i zapisy u Księdza Proboszcza.  
 
8. W najbliższym czasie czeka nas...: 
-  Uroczystość Bierzmowania - piątek, 28 kwietnia, 7 pm, 
-  spotkanie z p.Wojciechem Cejrowskim - w okresie 
poświątecznym. 

1.We welcome new altar servers to the Liturgical 
Service of our parish, who today, after many weeks of 
preparation, will join their older colleagues at the 11:00 a.m. 
Mass to serve God in His church.  

2. Probably many of you paid attention to the Lenten 
decoration placed in front of the altar. It depicts a scene 
from the Garden of Olives - Jesus' prayer, Judas' betrayal, 
and finally his arrest. We wonder if you recognize the figure 
depicted in the painting covered with black tulle. Let us 
hint that the artist drew inspiration for her work from the 
film "The Passion of the Christ" by Mel Gibson. On this 
occasion, we would like to thank Mrs. Katarzyna Puk, our 
parishioner, for the beautiful work offered to our parish.    

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
„Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz 
jesteście światłością w Panu: postępujcie 
jak dzieci światłości. Owocem bowiem 
światłości jest wszelka prawość i 

sprawiedliwość, i prawda. Badajcie co jest 
miłe Panu. I nie miejcie udziału w 
bezowocnych uczynkach ciemności, a 

raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. 
O tych bowiem co sie dzieje u nich po 

kryjomu, wstyd nawet mówić.” 
                                                                                  Ef.(5,8-14) 
1. Witamy w gronie Liturgicznej Służby Ołtarza naszej par-
afii nowych ministrantów: Zosię, Wilhelma, Franciszka, 
Klaudię, Fabiana, Lily, Sebastiana i Dominika, którzy dziś, 
po okresie wielu tygodni przygotowań, na Mszy 
św. o godz. 11:00 dołączą do swoich starszych 
kolegów i koleżanek, by służyć Bogu w Jego 
kościele. Dziękujemy wszystkim rodzicom za ich 
trud, wysiłek, pełne zaangażowanie, by ich po-
ciechy mogły znaleźć swoje miejsce także tutaj - 
blisko ołtarza Chrystusa.    
 
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: 
- 3/24 - Klasa 3 wraz z rodzicami, 
- 3/31 - Klasa 8 wraz z rodzicami.  
Pewnie wielu z Was zwróciło uwagę na dekorację 
wielkopostną umieszczoną przed ołtarzem. Przedstawia 
ona scenę z Ogrodu Oliwnego - modlitwę Jezusa, zdradę 
Judasza, wreszcie pojmanie. Ciekawi nas czy rozpoznajecie 
postać przedstawioną na obrazie okrytym czarnym tiulem. 
Podpowiedzią niech będzie to, że artystka inspirację dla 
swej pracy czerpała z filmu "Pasja" Mela Gibsona. Przy tej 
okazji serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Puk, naszej 
parafiance, za ofiarowane nam jej piękne dzieło.    

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

 
 
 
 
 


