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June 28th, 2020
13th Sunday in Ordinary Time
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.), 8:00 AM (Pol.), 10:00 AM (Eng.), 12:00 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 28th, 2020
13th Sunday in Ordinary Time
SATURDAY
6/27/20
SUNDAY
6/28//20
MONDAY
6/29/20
TUESDAY
6/30/20
WEDNESDAY
7/1/20
THURSDAY
7/2/20
FRIDAY
7/3/20
SATURDAY
7/4/20
SUNDAY
7/5/20

5:00 PM
8:00AM
10:00
12:00

† Jerzy Mikulski – od rodziny
† Leokadia Ciapka
† Paweł Wadołowski
O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin i imienin dla Ks. Pawła - od rady parafialnej

8:00 AM
7:00 PM
8:00 AM
7:00 PM
12:15PM
7:00 PM
8:00 AM
7:00 PM
8:00 AM
7:00 PM
8:00 AM
5:00 PM
8:00AM
10:00
12:00

† Józef Łupiński – od żony, dzieci i wnuków
† Stanisław Miecznikowski, Helena & Eugeniusz Bastek, Jerzy Wronowski, Jan Piekarski
† Helena Jabłońska
Nowenna do M.B. od Cudownego Medalika
† Janina Myśliwy
God’s blessings for Fr. Pawel
† Fabian Maćkowiak
† Tadeusz, Maria, Eugenia Augustyn
† Paulina Stępkowska
† Maria Gibek
† Stasia & John Kozlowski – Hanna & Lester Duda
O Boże błogosławieństwo z okazji imienin dla Ks. Tomasza - od rady parafialnej

* 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 — Elisha promises a baby son to the
hospitable woman (2 Kings 4:8-11, 14-16a).
Psalm — For ever I will sing the goodness of the Lord
(Psalm 89).
Second Reading — We shall live in newness of life as
Christ was raised from the dead (Romans 6:3-4, 8-11).
Gospel — Whoever gives but a cup of cold water to
another will surely be rewarded (Matthew 10:37-42).

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
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Our Weekly Goal is $7,000 to meet our operating expenses
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SUMMER MASS SCHEDULE
Sunday May 3rd Mass times at Holy Name will be:
Saturday Vigil Mass: 5:00 pm.
Sunday Masses: 8:00 am. 10:00 am. 12:00 pm.
Począwszy od niedzieli 3-go maja, rozkład Mszy
Św. w naszej parafii będzie następujący: Sobota
(Wigilijna): 17:00, Niedzielne Msze: 8:00, 10:00,
12:00.
***
We are looking to fill several teaching positions in
the Religious Education Program for the
upcomingacademic year. For those who feel that
they need some training in order to do this, they can
be placed during the upcoming year in the
classroom to assist a veteran teacher before
teaching a class on their own. This is a relevant
ministry in the church -- one impacting the church’s
future. Please contact Daria Opolski (203) 323
4967 if you are interested in helping in this
wonderful and rewarding ministry.
Poszukujemy kilku woluntariuszy do nauki religii
w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020.
Osoby, które nie czują się na siłach uczyć w
pełnym zakresie mogą rozpocząć jako pomoc w
klasie z nauczycielem. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt z Daria Opolski (203) 323-4967
lub ccd@holynamestamford.org

RESTORATION FUND
In loving memory of † Mercedes Kulish
Charles Shaeffer
$100.00
John Kulish
$50.00
In loving memory of † Stanley Sandlock
Kevin & Marianne Tierny
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SUMMER MASS SCHEDULE
Sunday May 3rd Mass times at Holy Name will be:

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.
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
Spowiedź Święta będzie możliwa w każdą sobotę o godz. 16.00 - 17.00

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

