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O/L of Mercy Regional School, Tel: 631 734 5166
Principal: Mrs. Alexandra Conlon
CELEBRATION OF EUCHARIST - MASS
Weekdays:
8:30 am Monday through Saturday
Saturday Evenings: 5:30 pm
Sundays:
8:00 am, 9:30 am (Polish), 11:00 am
Holy Days Vigil Mass: 7:00 pm
Day:
8:30 am; 7:00 pm (Polish)
SACRAMENT OF RECONCILIATION - PENANCE:
Saturday 4:00 - 5:00 pm
or at other times by appointment with a priest.
SACRAMENT OF BAPTISM: Baptisms are celebrated each
Sunday at 12:00 noon.
SACRAMENT OF MARRIAGE: Marriages are to be
scheduled at least six months in advance by interview with a
parish priest. Pre-Cana conferences are required.
SACRAMENT OF THE SICK & VISITATION OF THE SICK:
After the 8:30 am Mass on First Friday of the Month.
Please call the Rectory to arrange for the Sacrament of the
Sick and Communion to be brought to the sick at home.
DEVOTIONS:
Miraculous Medal Novena: Monday 9:00 am
Lent - Stations of the Cross: Friday 6:30 pm (English)
7:30 pm (Polish)
Rosary in community we pray before daily Mass and in
October: Friday 7 pm (Polish), Saturday 5 pm (English)
Eucharistic Adoration: 1st Friday, 9:00 am and 7 pm— 8 pm
PARISH REGISTRATION: A census card can be obtained in
the church entrance or in the Rectory.

Pentecost Sunday
May 24, 2015
There are different kinds of spiritual gifts
but the same Spirit. 1 Corinthians 12:4
To keep the faith alive for future generations,
please consider remembering your parish
Our Lady of Ostrabrama in your Will.

MASSES FOR THE WEEK
SATURDAY, May 23
5:30pm +Patricia Calderone
(Monika & Family)

PENTECOST SUNDAY, May 24
8:00am +John Zuhoski (Theresa Kotylenski)
9:30am +O Boze Blogoslawienstwo i opieke
Matki Bozej dla Beaty i Pawla z dziecmi.
11:00am +Genevieve, +Thaddeus Shelton
(Family)
MONDAY, May 25
8:30am +For Parishioners and Benefactors
Living and Deceased
TUESDAY, May 26
8:30am +Genevieve, +Thaddeus Shelton
(Family)
WEDNESDAY, May 27
8:30am + For the Sawicki Family
(Tess Berkoski)
THURSDAY, May 28
8:30am +James, +Raymond Jr. Cubells
(Ray & Eva Cubells)
FRIDAY, May 29
8:30am +Cheryl Bednosky (Family)
SATURDAY, May 30
8:30am +Nora S. Lally (Family)
5:30pm +Bruno Kawecki (Ralph Nofi)
MAY PROCESSION AROUND THE CHURCH
WITH IMAGE OF OUR LADY
OF OSTRABRAMA
SUNDAY, May 31

THE MOST HOLY TRINITY
8:00am +Anthony Domaleski
(Lucille Zuhoski)
9:30am (Polish) +Gene Chituk
(Vickie & Dave De Friest)
11:00am +Bertha Gancarz
(Frank & Anne Swiatocha)
Financial Corner, May 17, 2015
Sunday Collection: $ 3,759
Ascension Collection: $ 1,007
Catholic Communication Campaign: $ 169.
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!!!

“And suddenly there came from the sky a noise
like a strong driving wind, and it filled the
entire house in which they were” (Acts 2:2).
The Holy Spirit’s arrival on that first Pentecost
was signaled by a rush of wind. We all know
what it’s like when our windows are open just
as a summer storm rises up. Curtains fly, papers
become airborne, house plants shudder, dust is
scattered. A rush of wind disrupts the
orderliness of our home. The coming of the
Holy Spirit, as celebrated each year at
Pentecost, can also disrupt ways that have
become comfortable and orderly. The Church
always needs Pentecost. We need the breath of
God’s Spirit to blow away any complacency or
malaise that has settled into our faith. Jesus
breathes on his disciples and they receive the
Holy Spirit. With that reception comes the
power to share the Good News of salvation.
Today, this is no less true for us.

HAVE A GREAT MEMORIAL DAY WEEKEND
WITH YOUR FAMILY AND FRIENDS!!

BANNS OF MARRIAGE
CHRISTOPHER J. MOORE
&
CHRISTIE A. QUATTRINI
MARK S. JORDAN
&
JENNIFER L. CAPASSO

The Church Renovations and Elevator
Project’s current balance is:
$ 142,967.00 Donations may be made in
memory of your loved ones. As you can
see every week in the bulletin, we have a
Mass dedicated for all parishioners and
benefactors; both living and deceased.
The
Sacre d
Heart Rosary Society
on Wednesday, June
3, 2014 at 6:00 p.m.
will celebrate Mass
presided by Most
Rev. Bishop Emil Wcela, followed by their
annual Communion Dinner at the
Soundview Restaurant in Greenport.
Tickets are $32.00 and will be sold before
and after Masses. All are welcome.

Historia objawień w Lourdes.
Przeznaczeniem ciała nie jest grób i
zniszczenie, lecz Raj, dokąd po
zmartwychwstaniu nasze ciało wstąpi, aby
żyć wiecznie. Żyć we wspólnocie, w
jedności i wspólnie się modlić. Maryja
prosiła w Lourdes o przychodzenie do groty
objawień w procesji i o zbudowanie
kaplicy. Zwróciła się z tym wezwaniem do
kapłanów, by towarzyszyli ludowi. Matka
Boża pragnie więc wspólnoty i modlitwy
wspólnotowej. Tam, gdzie jest kapłan,
kaplica, Bóg może też udzielać łask
poprzez sakramenty. Maryja zachęca nas w
ten sposób do korzystania z nich dla dobra
naszych dusz. Pielgrzymowanie do Lourdes
osób chorych wymaga też wspólnoty i
ogromnej solidarności ludzi zdrowych.
Troszczyć się o rozwój łaski poprzez życie
sakramentalne. Niepokalane Poczęcie
Maryi to dla nas wezwanie do życia łaską,
której Ona była pełna. Matka Boża objawiła
się w Lourdes jako Niepokalane Poczęcie,
to znaczy jako jedyne stworzenie, które
nigdy nie znało cienia grzechu – nawet
pierworodnego. Zwróciła się do nas w
Lourdes z zaproszeniem do kroczenia drogą
dobra i łaski, czystości i pokory, miłości i

coraz większej świętości. Prosi o
posługiwanie się środkami niezbędnymi do
kroczenia tą drogą: o modlitwę, pokutę,
oczyszczanie się w sakramencie
pojednania. Szukać pomocy u Matki w
chorobach duszy. W życiu stale zagraża
nam niebezpieczeństwo choroby,
poddawania się zniechęceniu, brak ufności,
co prowadzi do duchowej niemocy. Maryja
chciała się ukazać w Lourdes jako
lekarstwo na nasze choroby, pomoc w
naszych potrzebach, wsparcie w ludzkiej
słabości. U naszej Matki mamy szukać
uzdrowienia nie tylko fizycznego, ale
przede wszystkim – duchowego. Być
radością dla Matki Niebieskiej. Kto kocha
Niepokalaną Matkę, ten nie tylko szuka Jej
pomocy, lecz pragnie być Jej radością.
Dzisiaj Serce Maryi jest głęboko ranione
przez grzechy, zniewagi i niewierności,
przez pychę i oschłość, uporczywe
odrzucanie Jej macierzyńskich interwencji.
Maryja znajduje pocieszenie ze strony
najmniejszych dzieci. Przykładem jest
Bernadeta. Biografowie piszą, że brakowało
jej wszystkiego: pieniędzy, zdrowia i
wykształcenia, czyli wszystkiego, co liczy
się w oczach ludzi. A jednak Maryja
znalazła w niej coś, o co mogła poprosić
Swoją „najbiedniejszą córkę”. Była to
modlitwa, pokuta, oddanie siebie,
korzystanie z sakramentów, życie
zakonne... Bernadeta spełniła wszystkie te
pragnienia. Wchodząc na drogę wskazaną
jej przez Matkę Najświętszą sama w
krótkim czasie osiągnęła świętość.
Odpowiedzieć na wezwanie Maryi z
Lourdes i sprawić Jej radość może zatem
każdy człowiek, bo każdy może posiadać
bogactwo miłości, pokory i uległości wobec
Boga i Maryi, choćby po ludzku był
najbiedniejszy. Słuchanie zaś Jej rad i
podążanie za Jej przykładem jest
najprostszą drogą do świętości, której
Niepokalana Matka pragnie dla każdego ze
Swoich dzieci.

