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June 7, 2020
The Most Holy Trinity
Mass Schedule
Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 8:00 AM (Eng. in Convent Chapel), 7:00 PM (Pol.)
Wednesday: 12:15 PM (Eng. in church), 7:00 PM (Pol.)
Saturday: 8:00 AM (Pol. in Convent Chapel), 5:00 PM Vigil Mass (Eng.)
Sunday: 7:00 AM* (Eng.), 8:30 AM (Pol.), 10:00 AM (Eng.), 11:30 AM (Pol.) 6:30 PM* (Pol.)
* Suspended for summer May 3rd - September 6th.

Adoration of the Blessed Sacrament: Fridays in the Church: 6:00 – 6:45 PM.
Confession Schedule: Fridays 6:00 PM – 6:45 PM and Saturdays 4:00 PM – 4:45 PM or by appointment.
Sacrament of Baptism: Sun. after 11:30 AM Mass. Pre-baptism catechesis for new parents is required. Call
Fr. Tomasz to register at least one month prior to expected birth date. Godparents: non-parishioners need a
sponsor certificate of recommendation from their parish stating they are registered and practicing Catholics.

Marriage: Plan your wedding by contacting Fr. Pawel at least 6 months prior to your wedding date. Be sure
to speak with Fr. Pawel before other commitments are arranged.

Our Office Hours: Monday, Tuesday, & Friday: 12:30 PM – 4:30 PM, Wednesday: 1:00 PM – 5:00 PM.
Religious Education Students and Parents are required to attend Sunday Mass Weekly.
Our Church is handicapped accessible.
Email: info@holynamestamford.org . You can also find us at www.holynamestamford.org

June 7th, 2020
The Most Holy Trinity
SUNDAY
6/7//20

8:30AM
10:00
11:30

† Bob Lasczak
† Jerry Cartel 1st anniversary - from Evan & Susan Cartel and family
† Wacław & Zofia Spałek

MONDAY
6/8/20
TUESDAY
6/9/20

8:00 AM
7:00 PM
8:00 AM
7:00 PM

† Helena & Antoni Derdzinski

WEDNESDAY
6/10/20
THURSDAY
6/11/20
FRIDAY
6/12/20
SATURDAY
6/13/20

12:15PM
7:00 PM
8:00 AM
7:00 PM
8:00 AM
7:00 PM
8:00 AM
5:00 PM

† Za dusze w czyśćcu cierpiące
Nowenna do M.B. od Cudownego Medalika
† Ann Duda
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośba o dalszą opiekę dla dzieci Leśniak
† Krzysztof Ochoński, Teresa & Zbigniew Zacharewicz
† Józef & Marya Serafin - from loving daughter Betty Faski

* 7:00 AM & 6:30 PM Sunday Masses suspended for summer May 3rd - September 6th.

Please notify an usher when a Mass is being celebrated in memory of a loved one to be a gift bearer at offertory.

PARISH DEVOTIONS
FATIMA ROSARY CANDLELIGHT PROCESSION: 13th of each month following 7:00PM Mass (May through October)
ROSARY SOCIETY PRAYER GATHERING: Every First Saturday of the Month at 6:00 PM.
NOVENA TO OUR LADY OF PERPETUAL HELP: Every Monday at 7:00PM Mass.
NOVENA TO OUR LADY OF CZESTOCHOWA: Every Tuesday at 7:00PM Mass.
PERPETUAL NOVENA TO THE HOLY NAME OF JESUS: Every Wednesday at 12:15PM Mass.
DIVINE MERCY CHAPLET NOVENA every Friday at 8:00AM English Mass and 7:00PM Polish Mass.

TODAY’S READINGS
First Reading — The LORD, merciful and gracious, rich
in kindness and faithfulness (Exodus 34:4b-6, 8-9).
Psalm — Glory and praise for ever! (Daniel 3).
Second Reading — Brothers and sisters, rejoice. Live
with one another in peace, and the God of peace will be
with you (2 Corinthians 13:11-13).
Gospel — God did not send the Son to condemn the
world, but to give it abundant life (John 3:16-18).

ALTAR SERVERS
8:30 AM Alexander Bochenek, Julia & Izabell Geca,
Adam Gorski, Victoria Gibek, Zuzanna Kruk,
Alexander Popielarczyk, Aleksander Nowak
10:00 AM Kacper Dziemian, John, Michael Frankowski,
Ramee Twal
11:30 AM Szymon Perlak, Jacob Rus, Rosa Makarska,
Dominik Popiolek, Patryk Rokicki, Jakub Bester

OFFERTORY/ KOLEKTA
Will be published in next bulletin.
Our Weekly Goal is $7,000 to meet our operating expenses
Your understanding and generous response
to the many needs of our parish is very much appreciated.
Serdeczne Bóg zapłać za Waszą ofiarność.

Decyzją Ks. Biskupa Diecezji Bridgeport, od 17
marca do 12 czerwca wszystkie Msze św. codzienne
i niedzielne będą sprawowane przez księży bez
udziału wiernych. W tym czasie, kaplica konwentu
i kościół będą otwarta dla wiernych na prywatną
modlitwę:
Kaplica: od poniedziałku do soboty w godzinach od

Please remember in the charity of your prayers the soul of:
Anna Dabek, Stella Dziadow, Msgr. Thaddeus Malanowski, 17 do 20. (nie więcej niż 5 osób jednocześnie)
Cooke Pauline, Władysława Kleszczewska, Eternal rest grant
unto them O Lord and let perpetual light shine upon them. May Kościół: Adoracja Najśw. Sakramentu w niedziele
od 9:00 do 15:00 (nie więcej niż 5 osób
the souls of all the faithful departed rest in peace. Amen.

jednocześnie).

Please remember the sick and homebound in our parish:
Emily Kurpiel, Craig Schanz, Halina Nosal, Stefania
Skokowska, Anna Dabek, Loretta Kondziela, Dianne Aquirre,
Michael Gonzales, Genevieve Karwoski, Teresa Rogoski,
Marian McConnan, Roseanne Malanowski, Iracema Galvani
Quinete, Henry Niewinski Jr., Asia Galas, Donna Schanz. May
the Healing Hand of the Lord comfort them.
***
Prosimy w wsparcie corocznego Apelu Katolickiego, który jest
głównym źródłem finansowania diecezjalnych programów
pastoralnych, edukacyjnych i dobroczynnych. Dzieki Waszej
ofiarności, 2020 Dobroczny Apel Katolicki pod hasłem:
“Nadzieja” umożliwi pomoc w kształceniu i wychowaniu
naszych dzieci w wierze. Najubożsi i pokrzywdzeni otrzymują
pomoc w postaci podstawowych środków do życia, nasi księża
emeryci otrzymają należytą opiekę, nasi klerycy są
przygotowywani do posługi Ludowi Bożemu a nasze parafie
otrzymują potrzebne wsparcie. Nasz cel parafialny w tym roku
wynosi $42,000.00 dolarów. Serdecznie wszystkich proszę o
hojne wsparcie naszej parafii w zebraniu naszej sumy na ile
pozwalają nam nasze możliwości finansowe. Serdeczne Bóg
zapłać za Wasze wsparcie.

***
Please support the 2020 Annual Catholic Appeal, your
generosity to the Diocese of Bridgeport is a beacon of hope to
the people of Fairfield County and I am grateful for your
support. Your sacrificial gifts assist the working poor, elderly
and homeless through Catholic Charities; they enable the
existence of nationally recognized Catholic schools; support
ongoing religious education; nurture vocations; and care for our
retired priests. Our Parish goal is $ 42,000. Please support our
Parish in reaching its goal and give generously according to
your means. Thank you.

SUMMER MASS SCHEDULE
Sunday May 3rd Mass times at Holy Name will be:
Saturday Vigil Mass: 5:00 pm.
Sunday Masses: 8:30 am. 10:00 am. 11:30 pm.
Począwszy od niedzieli 3-go maja, rozkład Mszy
Św. w naszej parafii będzie następujący: Sobota
(Wigilijna): 17:00, Niedzielne Msze: 8:30, 10:00, 11:30.

W nagłych przypadkach prosimy o kontakt
telefoniczny z parafią tel.: 203 323 4967 Proszę Was
o przekazanie tej wiadomości swoim znajomym i
bliskim. Pamiętamy o Was w naszych Mszach św. i
modlitwach, polecając Bożej Opatrzności wasze
zdrowie
i
bezpieczeństwo.
Św.
Maryjo,
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami!

Effective March 17, all weekday and Sunday public
Masses celebrated in the presence of the lay faithful
are temporarily suspended in the Diocese of
Bridgeport. This will remain in effect until Friday,
June 12th During that time our convent chapel and
church will be available for your privet prayer:
Convent Chapel: Monday through Saturday from
5PM to 8PM (no more than 5 persons at the same
time).
Church: Adoration of the Blessed Sacrament on
Sunday from 9:00AM to 3:00PM (no more than 5
persons at the same time)
In case of emergency, please call our parish office.
203 323 4967
Please share this message with your family and
friends. You are all remembered in our Masses and
prayers. We entrust your safety and good health to
God's Providence. Holy Mary, Health of the Sick,
pray for us.

SŁOWO OD PROBOSZCZA

Pragniemy powiadomić wszystkich parafian, że od soboty 13 czerwca, w naszej Parafii Najświętszego Imienia
Jezus wznawiamy Msze Św. z udziałem wiernych.
Harmonogram Mszy Św. przedstawia się następująco:
Sobota - Wigilijna 17:00 (ang),
Niedziela 8:00 (pol), 10:00 (ang) 12:00 (pol).
Harmonogram Mszy Św. w j. angielskim w dni powszednie:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 8:00 AM - kaplica w konwencie
Środa o godz. 12:15 w kościele
Harmonogram Mszy Św. w j. polskim w dni powszednie:
Od poniedziałku do piątku: 19.00 w kościele
Sobota: 8:00 w kościele.
Spowiedź Święta będzie możliwa w każdą sobotę o godz. 16.00 - 17.00
Uczestnicząc w Mszach św. w naszym kościele należy pamiętać, że musimy przestrzegać następujących
środków ostrożności:
1. Nasz kościół może pomieścić maksymalnie 68 osób utrzymując odległość 6 stóp od siebie przez cały czas,
rodzina może siedzieć razem i liczy się wówczas jako jedna jednostka domowa, ogólna liczba wiernych nie
może przekraczać 100 osób.
2. Toaleta nie będzie dostępna przez ten czas aż do odwołania, zatem prosimy to przewidzieć wybierając się do
kościoła.
3. W najbliższym czasie zawieszona jest posługa lektorów i ministrantów.
4. Wszyscy uczestniczący we Mszy Św. muszą mieć założone maski na twarz przez cały czas od momentu
wyjścia z samochodu do jego powrotu, z wyjątkiem zdjęcia jej na moment przed przyjęciem Komunii Świętej
5. Do Komunii Świętej przystępujemy zgodnie z wyznaczonymi znakami na podłodze, aby zachować
bezpieczną odległość 6 ft.
6. Śpiewanie podczas Mszy Św. jest zawieszone do odwołania.
7. Wychodząc z kościoła po zakończonej Mszy Św. nie tworzymy grupek, pojedynczo bądź cała rodzina
wychodzimy na zewnątrz mając wzgląd na zachowanie odległości od innych.
8. Dla waszego bezpieczeństwa prosimy wszystkich o przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.
Przypominamy, że obowiązek uczestnictwa we Mszy Św. jest nadal zawieszony przez ks. Biskupa – dlatego
prosimy, aby nie przychodzić do kościoła, jeśli jesteś chory, miałeś kontakt z osobą zakażoną, masz osłabiony
system odpornościowy, czujesz, że naraziłbyś swoje zdrowie lub innych. Osobom, które nie są obecne na
niedzielnej Mszy Św. zalecamy Mszę św. w telewizji, lekturę Pisma Świętego czy wspólną modlitwę w
rodzinnym gronie.
Prosimy wszystkich o wsparcie naszej parafii przez ofiary online, odpowiedni link, zamieszczony jest na naszej
stronie internetowej: www.holynamestamford.org
W Chrystusie
Ks. Pawel M. Hrebenko

FROM THE PASTOR DESK

Dear Parishioners,
Starting on Saturday June 13th, Holy Name will resume our Masses with the presence of the faithful.
Our Sunday Mass schedule will be as follow:
Saturday Vigil at 5:00PM,
Sunday 8:00AM (Polish), 10:00AM (English) 12:00PM (Polish).
Weekday English Mass schedule:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday at 8:00AM in the convent chapel
Wednesday 12:15 PM in the church
Weekday Polish Mass schedule:
Monday through Friday: 7:00PM in the church
Saturday: 8:00AM in the church.
Confessions will be offered on Saturdays 4pm-5pm.
Please know that extensive safety precautions must be taken:
· Our church can accommodate maximum of 68 people keeping distance of 6 feet apart at all time, family can
sit together and it counts as a one household unit, but no more than 100 people all together.
· Restroom will not be available so please plan accordingly
· No lectors and altar servers are permitted at this time
· All participants must have their facial masks at all time with the exception of taking it off right before
receiving Holy Communion
· Please follow floor signs to keep safe distance during Holy Communion
· Singing of the congregation is suspended at this time
· As you leave the church do not congregate, please leave keeping safe distance.
· For your safety, we ask all to receiving Holy Communion on your hand.
The obligation to attend Mass is still suspended - please do not attend if you are sick or feel that you would put
your health in danger. You are welcome to “keep holy the Sabbath” in other ways such as Mass on TV, reading
the Scriptures, or praying as a family.
Please support our Parish online by going to our website
www.holynamestamford.org
/In Christ
Fr. Pawel M. Hrebenko

