ST. ALOYSIUS PARISH
382 ONDERDONK AVE.,
RIDGEWOOD, NY 11385-1399
(718) 821-0231 Fax (718) 628-7304
E-MAIL: saloysius@nyc.rr.com

WEB ADDRESS: www.saloysius.org

PARISH WELCOME: We welcome all newcomers to our family. Always feel free to join us in our liturgies and
programs. Please come to the rectory office to register as a parishioner so we can share more fully with you about our
parish life. We urge all parishioners to make known to us their sick and shut-ins in order that they may receive the
Sacraments.

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
July 25, 2021
The eyes of all look hopefully to you,
and you give them their food in due season.
— Psalm 145:15

Rev. George Poltorak SAC, Pastor
Rev. Mariusz Piątkowski, SAC Parochial Vicar
Notre Dame Catholic Academy of Ridgewood
62-22 61st Street, Ridgewood, New York 11385
(718) 821-2221 www.notredamecatholicacademy.org

SCHOOL

RELIGIOUS EDUCATION
718-821-0231
DIRECTOR OF MUSIC— ORGANIST
Mr. Stanley Paszkowski - 917-767-2751
Holy Day Of Obligation - See Bulletin

Saturday -

SCHEDULE OF MASSES

Sunday -

Weekdays -

9:00 a.m. - English
5:30 p.m. - (Sunday’s Vigil Mass)
8:00 a.m. - English
9:30 a.m. - Polish
11:00 a.m. - English
12:30p.m.- Spanish
7:00 p.m. - Polish
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

9:00 am
7:00 pm
9:00 am
7:00 pm
9:00 am
7:00 pm
9:00 am
7:00 pm
9:00 am
7:00 pm

-

English
Polish
English
Spanish
English
Polish
English
Spanish
English
Polish

RECTORY OFFICE HOURS - Secretary available for ordinary services to our people (Mass Cards, Baptism Certificates,
etc.) Monday to Friday 9:30 - 12:00 p.m., 1:00 - 4:00 p.m. NO EVENING OFFICE HOURS, ONLY INDIVIDUAL
APPOINTMENTS WITH A PRIEST CAN BE MADE VIA PHONE AT A TIME MUTUALLY CONVENIENT TO BOTH.
SACRAMENT OF BAPTISM - are held on the 2nd and 4th Sunday of the month. Please call Rectory at least 2 months in
advance. Letters of recommendation necessary for Godparents, must be confirmed and practicing Catholics in good
standing. INSTRUCTIONS FOR PARENTS PRIOR TO BAPTISM ARE OBLIGATORY.
SACRAMENT OF MARRIAGE - Arrangements must be made at least six months in advance. Please call for an
appointment with a Priest. For Pre-Cana information web-site: www.pre-cana.org
CONFESSIONS - Saturdays 5:00 p.m. (English, Polish and Spanish) First Friday before every Mass and by request
EVERY WEDNESDAY AFTER THE MASS OUR LADY OF PERPETUAL HELP NOVENA.
DIVINE MERCY CHAPLET: every Friday after 9:00am Mass

PRAY FOR THE SICK
SUNDAY– JULY 25 —SEVENTHEENTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME
8:00AM—
9:30AM—O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W 50 ROCZNICE
ŚLUBU TERESY i ANTONIEGO BALUTA
11:00AM —  PAWEŁ ROŻEK — od Przyjaciół
12:30PM—  EVANGELINA ILAGORRE ORTA— Familia
Ilagorre
7:00PM— PIOTR BRZOZOWSKI — od Rodziców i Brata

MONDAY – JULY 26— SS. JOACHIM & ANNE
9:00AM — IN HONOR OF SS. JOACHIM & ANNE– Ana
Montalbano
7:00PM — O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA MARIOLI W DNIU
URODZIN

TUESDAY - JULY 27
9:00AM — NATALE DIGIOVANNA— Wife & Children
7:00PM —  MARIA E. LEWIS,  ASCENCIÓN GARUDO
QUIJANO,  ELIECER BENAVIDES REUJILIO Y
TODAS BENDITAS ALMAS

WEDNESDAY - JULY 28
9:00AM -  JOHN MARIE BUSCEMI—Elizabetta Bosco
7:00PM — ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE—od
Małgorzaty
THURSDAY– JULY 29– ST. MARTHA
9:00AM —  ROSE CONCERT - CONCERT FAMILY
7:00PM—ACCION DE GRACIAS POR CUMPLEAÑOS DE
MARTHA MARIA

FRIDAY— JULY 30
9:00PM 7:00pm –  STANISŁAW NADOLNY od Córki z Rodziną

SATURDAY - JULY 31
9:00AM — FOR ALL THE PEOPLE OF THE PARISH
5:30PM —  TERESA LASKOWSKA—od Córki i Wnuczki

SUNDAY– AUGUST 1 —EIGHTHEENTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
8:00AM—
9:30AM—  JAN PIETRASZ—od Córki Doroty z Rodziną
11:00AM —
12:30PM — POR SALUD Y BENDICIONES DEL NINO
BENJAMIN Y SU MAMA JAMIE LEWIS
7:00PM— WŁADYSŁAW i JÓZEFA KOŁACZ—od Rodziny
Kołacz

TODAY’S READINGS
First Reading — Elisha feeds a hundred people with
twenty barley loaves (2 Kings 4:42-44).
Psalm — The hand of the Lord feeds us; he answers all
our needs (Psalm 145).
Second Reading — Paul urges the Ephesians to live in a
manner worthy of the call they received (Ephesians 4:1-6).
Gospel —Jesus feeds a large crowd with five barley
loaves and two fish (John 6:1-15).

Milagros Sorriano, Carmello Agosto, Justin Pappas, Angelo Tommolino,
Frank Campanella, Dianne Saviano, Sherril Thrasher, Emily Nobleza,
Lucille Leirer, Ruth Lowe, Norah Valenti, Roberto Conde, Danny
Giovanniello, Janine Russo, Josefina Troche, Lucy Pecorella, Josef
Schmidt Jr., Lenny Abbruzzesi, Marie Alexander, Maria Klesin, Zeny
Mucio, Margaret Guinta, Justin Quirki , Sr. Noami Valdes, Emma Valdes,
Christian Ibe, Marion Kueber, Jocelyn Ibe, Lomnita Bernal , Filomena
Cabahug, May Jean Reyes, James Leung, Judy Bonn, Stephen Suida,
Valerie Valdes, and Celsa Herrera, Andrea Ognibene, Graziella Avarino,
Anna Gandalfo, Marvin Fuchs, Pina Angello, Nancy Galletta ,Marcella
Czech, Susana Morales, Michele Bowes, Juan Antonio Perez , Anatina
Maria Vargas, Evarista Baluyut, Hilario Bulosan, Milagros Ibe ,Ralf
Silvestre , Marianita Idica, Guillermina Rubio , Lydie Matunog, Wiesława
Cyrzan, and Raymond Reyes .
Please remember all the sick and homebound in your prayers.

Sunday – Reflection
An attentive listener
of the Sunday readings at the Eucharistic
celebration will readily notice the characteristic regularity that
the first reading, usually from the Old Testament, and the Gospel always have a common theme.
Today it is the extraordinary abundance of food, which
foreshadows the miracle of the Eucharist taking place
before our eyes.
After his thanksgiving prayer, Christ miraculously
multiplied the five barley loaves and two fish that a
boy had with him.
Certainly his prudent mother, giving him provisions
for the journey when he wanted to see the Master of
Nazareth up close, could not for a moment assume that
her son would go down in the history of salvation.
Perhaps the boy wanted to share his food with one of
Jesus' hungry disciples or other listeners present? In
any case, he offered to Jesus what he had exclusively
for himself.
The miraculous multiplication of the bread described
in today's Gospel not only heralds the Eucharist, but
also shows how Christ multiplies every even the smallest good in man a hundredfold when you allow Him to
act.
At the moment of offering the bread and wine on the
altar, we offer to God our daily life, in which - despite
our weaknesses and failures - our little good works are
also present.
We trust that Christ will multiply this good and spiritually fill many people with it.
Someday our amazement at this will be no less than
2 that of the boy in today's Gospel.
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Prayer to St. Joseph – during the Year of St. Joseph

Godziny urzędowania biura parafialnego:
Poniedziałek – Piątek 9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00;
oraz po mszach św. wieczorem u księdza dyżurującego czyli:
poniedziałek, środa i piątek, po godzinie 19.30!
Inne godziny po uprzednio ustalonym telefonicznie spotkaniu.
Prosimy respektować powyższe ustalenia w naszej parafii!

Ślub – prosimy zgłaszać jak najszybciej, na 6 miesięcy przed
planowaną datą. Jest to wymagane prawem.
Chrzty – w niedziele w czasie polskiej mszy sw. o 9.15, po
Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin
Mary.
To you God entrusted his only Son; in you Mary placed her
trust; with you Christ became man.
Blessed Joseph, to us too, show yourself a father and guide us
in the path of life.
Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend
us from every evil. Amen.

uprzednim ustaleniu z duszpasterzem. Przy planowaniu prosimy
o przyniesienie oryginalnej metryki urodzin dziecka; Rodzice
Chrzestni muszą spełniać poniższe wymogi: minimum 16 lat,
po sakramencie bierzmowania, praktykujący katolicy,
małżonkowie muszą być po ślubie kościelnym; w przypadku
osób spoza parafii – zaświadczenie dla Rodziców Chrzestnych.

Duszpasterstwo Chorych
Jeśli masz osobę chorą w rodzinie, zgłoś ją do księdza. Służymy
opieką duszpasterską i sakramentami chorych w kościele i
poprzez odwiedziny w domach i szpitalach. Jest to ważny
element troski o naszych bliskich.
Wezwanie do umierających – o każdej porze.

Nabożeństwa
Please consider making a gift to the 2021 Annual Catholic Appeal.
You can also make a pledge by texting ACA to
917-336-1255
Our goal is $39,688.00. Pledged $24,054.00 by
126 households.
Please donate.
Please note… It is important for all
living in our Parish to be registered

PARISH MEMBERSHIP

NAME________________________________________
ADDRESS_______________________________
CITY ___________________________ZIP ________

PHONE NO.________________________
CHECK ONE:
NEW REGISTRATION/ENVELOPES .................
CHANGE OF ADDRESS .....................
MOVING OUT OF PARISH .....................

Please cut out and drop in the Collection Basket or Mail to the
4
Parish office.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę
po mszy wieczornej;
Pierwszy Piątek miesiąca – spowiedź od 18.30, nabożeństwo do
Serca Pana Jezusa w każdy pierwszy piątek po mszy świętej
wieczornej.

Modlitwa do Św,
Józefa – na Rok
św. Józefa
Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze
Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna; tobie
zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się
człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i
prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam
łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od
wszelkiego zła.
Amen.
ŚWIECA MATCE BOŻE CZĘSTOCHOWSKIEJ
25 LIPIEC— 31 LIPIEC

 GENOWEFA RYBICKA Od Córki z Rodziną

17 Niedziela Zwykła - Rok Liturgiczny B
Czytania liturgiczne:
1 czytanie: Z 2 Księgi Królewskiej 4,
42-44;
2 czytanie: Z listu do Efezjan 4,
1-6;
Ewangelia: w/g św. Jana 6, 1-15;

Rozważanie:
Uważny słuchacz niedzielnych czytań
podczas celebracji eucharystycznej bez
trudu zauważy charakterystyczną
prawidłowość, że pierwsze czytanie,
zwykle ze Starego Testamentu, i
Ewangelia zawsze mają wspólny
temat. Dziś jest nim niezwykła obfitość
pożywienia, która zapowiada dokonujący się na naszych oczach
cud Eucharystii.
Chrystus po modlitwie dziękczynienia dokonał cudownego
rozmnożenia pięciu chlebów jęczmiennych i dwóch ryb, które
miał ze sobą pewien chłopiec. Z pewnością jego przezorna
matka, dając mu prowiant na drogę, gdy chciał z bliska zobaczyć
Mistrza z Nazaretu, nie mogła ani przez moment przypuszczać,
że jej syn przejdzie do historii zbawienia. Nie wiemy też, w jaki
sposób Andrzej, brat Szymona Piotra, dowiedział się o jego
skromnym prowiancie. Może chłopiec chciał się podzielić swoim
jedzeniem z którymś ze zgłodniałych uczniów Jezusa lub innych
słuchaczy tam obecnych? W każdym razie użyczył tego, co miał
wyłącznie dla siebie.
Opisane w dzisiejszej Ewangelii cudowne rozmnożenie chleba
nie tylko więc zapowiada Eucharystię, ale pokazuje zarazem, jak
Chrystus stokrotnie pomnaża każde nawet najmniejsze dobro w
człowieku, gdy ten pozwoli Mu działać.
W chwili ofiarowania chleba i wina na ołtarzu, składamy Bogu w
ofierze naszą codzienność, w której — mimo słabości i upadków
— są także nasze małe dobre uczynki. Ufamy, że Chrystus to
dobro pomnoży i duchowo nasyci nim wiele osób. Kiedyś nasze
zdumienie z tego powodu będzie nie mniejsze niż owego
chłopca z dzisiejszej Ewangelii.

APEL KATOLICKI 2021
W swoim dorocznym orędziu na Światowy
Dzień Pokoju nasz Ojciec Święty, Papież
Franciszek, mówił o „Kulturze troski drogą do
pokoju”. Wezwał katolików, aby troszczyli się
o siebie nawzajem, promując ludzką godność,
szukając wspólnego dobra, rozwijając
solidarność między ludźmi i narodami oraz troszcząc się o samo
stworzenie i chroniąc je. Podejmując działania, możemy stać się
kompasem wskazującym wspólną drogę do pokoju i bardziej
humanitarnej przyszłości.
Wasza darowizna pozwoli nam zbudować lepszą przyszłość dla
Kościoła, odpowiadając jednocześnie na obecne potrzeby osób w
naszych wspólnotach, czego żadna parafia ani żaden parafian nie
może zrobić sam. Ja jestem Kościołem, wy jesteście Kościołem, my
jesteśmy Kościołem razem!
Nasz cel to $39,688.00. Ofiarę złożyło 126 ofiarodawców na sumę
$18,550.61. Zadeklarowano sumę $24,504.00. Prosimy o udział w
Apelu tych, którzy tego nie uczynili do tej pory. Niech Bóg
wynagrodzi waszą ofiarność.

WAŻNE!
W naszym kościele odprawiane są Msze święte według normalnego
porządku sprzed pandemii!
Wszyscy jesteśmy zobowiązani do zachowania rozsądnego
dystansu.
Nadal transmitujemy nasze Msze Święte niedzielne z kościoła DLA
CHORYCH wyłącznie.
Polska 9.30am, Angielska 11.00am i Hiszpańska 12.30pm.
Obowiązuje nas uczestnictwo w niedzielnych Mszach Świętych.
Msze święte na Facebook naszej parafii pod: St Aloysius RC
Church
Przygotowanie do Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w
Diecezji Brooklyn
„Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży
w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym
Królestwem Twoim i Twojego Syna,
poddanym całkowicie pod Twoje panowanie
w życiu naszym osobistym, rodzinnym,
narodowym i społecznym.”
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego w
swoim zamyśle miały pomóc Polakom w
odnowieniu relacji z Bogiem i z Maryją,
przypomnieć jakimi wartościami powinni
kierować się ludzie wierzący oraz pomóc w
odnowie moralnej narodu.
Pierwszy Ślub zwraca naszą uwagę na to, że
Polska została oddana w opiekę Maryi i Jej Syna. Królowanie Maryi
jest zupełnie innym królowaniem niż to, do którego przyzwyczaili nas
ziemscy władcy. Nie ma nic wspólnego z uciskiem czy osobistymi
interesami rządzącego. Maryja, jako dobra Królowa (podobnie
jak każdy dobry władca) troszczy się nieustannie o powierzony
sobie Naród – Naród, który sam wybrał ją na swoją Królową.
Wyrazem naszej narodowej relacji z Maryją jest wciąż bardzo
żywy w polskich parafiach i ośrodkach Apostolatu Polskiego
kult maryjny – nabożeństwa różańcowe, majowe, nabożeństwa
Fatimskie itd.
W jaki sposób dzisiaj my, żyjący w XXI wieku, w diecezji
Brooklyn, możemy dać wyraz naszego poddania pod władzę
Maryi (które nie zabiera absolutnie nic z naszej wolności)?
Pierwszym elementem jest nasza osobista, modlitewna relacja
z Maryją – w naszych rodzinach i parafiach. Jesteśmy
nieustannie zapraszani do czynnego brania udziału w
nabożeństwach ku Jej czci. Są one nie tylko wyrazem naszego
osobistego i narodowego oddawania się pod jej opiekę, ale
także wielkim świadectwem dla naszych Amerykańskich Braci
i Sióstr.
Drugim elementem jest nasze osobiste naśladowanie Jej cnót w
codziennym życiu –pokory, zaufania względem Pana Boga i
posłuszeństwa względem jej Syna i Jego świętej woli. Maryja
przecież całym swoim życiem wskazuje nam drogę ku
Jezusowi. Papież Franciszek, w czasie Światowych Dni
Młodzieży w Panamie nazwał ją wprost „influencerką Pana
Boga” – osobą, która kształtuje nasze zachowanie. Przy tej
okazji warto zadać sobie pytanie, czy Ona rzeczywiście ma
wpływ na moją duchowość i moje życie? Czy rzeczywiście
pragnę być taki jak Ona?
Trzecim elementem jest nasze osobiste świadectwo i głoszenie
jej chwały (która niczego nie odbiera i nie stoi w sprzeczności
z chwałą, którą jako Chrześcijanie oddajemy Bogu).
Niech dzisiejszy dzień, w którym Papież Franciszek w sposób
szczególny zaprasza nas do budowania z osobami starszymi i
naszymi dziadkami, będzie okazją dla nas do refleksji nad
naszą relacją z Maryją – która dwa tysiące lat temu poprzedziła
nas na drodze wiary, a dzisiaj wstawia się za nami z nieba.
Niech Sługa Boży (a wkrótce błogosławiony) Stefan Kardynał
Wyszyński będzie nam wzorem i przykładem. Kardynał
Wyszyński mówił: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Czy ja
mogę powiedzieć dzisiaj to samo?
5 Szczęść Boże!

Hoy, podemos contemplar cómo se forja en nuestro
interior tanto el amor humano como el amor sobrenatural, ya que tenemos un mismo corazón para amar a
Dios y a los otros.
Generalmente, el amor va abriéndose paso en el corazón humano cuando se descubre el atractivo del otro:
su simpatía, su bondad. Es el caso del «muchacho que
tiene cinco panes de cebada y dos peces» (Jn 6,9). Da
a Jesús todo lo que lleva, los panes y los peces, porque
se ha dejado conquistar por el atractivo de Jesús. ¿He
descubierto el atractivo del Señor?
A continuación, el enamoramiento, fruto de sentirse
correspondido. Dice que «mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos» (Jn 6,2). Jesús los escuchaba, les hacía caso, porque sabía lo que necesitaban.
Jesucristo siente un poderoso atractivo por mí y quiere
mi realización humana y sobrenatural. Me ama tal como soy, con mis miserias, porque pido perdón y, con
su ayuda, sigo esforzándome.
«Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al
monte Él solo» (Jn 6,15). Les dirá al día siguiente: «En
verdad, en verdad os digo: vosotros me buscáis, no
porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado» (Jn 6,26). Escribe
san Agustín: «¡Cuántos hay que buscan a Jesús, guiados solamente por intereses temporales! (...) Apenas se
busca a Jesús por Jesús».
La plenitud del amor es el amor de donación; cuando
se busca el bien del amado, sin esperar nada a cambio,
aunque sea al precio del sacrificio personal.
Hoy, yo le puedo decir: «Señor, que nos haces participar del milagro de la Eucaristía: te pedimos que no te
escondas, que vivas con nosotros, que te veamos, que
te toquemos, que te sintamos, que queramos estar
siempre a tu lado, que seas el Rey de nuestras vidas y
de nuestros trabajos» (San Josemaría).
6

La humildad es el cimiento, la base y fundamento de todas
las virtudes, la sal y la vida de ellas. La humildad es contraria a la soberbia
La humildad es, simplemente, la virtud que hace conocer
y aceptar las propias limitaciones y debilidades y permite
obrar con el prójimo, de acuerdo con este conocimiento y
sirve para llegar a la Paz Interior.
1. Ayuda a tus hijos a conocerse.
“Humildad es andar en verdad” es por esto que es súper
importante que nuestros hijos se conozcan muy bien, que
se den cuenta de sus capacidades y sus debilidades.
Es importante decir que si encontramos que nuestros hijos
tienen muchas cualidades no actúen de forma prepotente o
creyéndose superiores a los demás.
Si un niño se conoce estará seguro de sí mismo y entonces
tratará a los demás con amabilidad, compasión y ternura.
2. No exaltes demasiado las cualidades de tus hijos.
Si nosotros comenzamos a exaltar de más sus cualidades,
nuestros hijos aprenderán a hacerlo y luego tendremos
niños y jóvenes petulantes.
Si por el contrario les decimos que sus cualidades son un
don y que los tienen para ponerlos al servicio de los demás, nuestros hijos aprenderán y tomarán esto como un
estilo y vida.
3. Que aprendan a reconocer sus faltas.
Un punto importante y que cuesta mucho trabajo es el
reconocer las faltas o los errores. Esto requiere de mucha
práctica y de dominar su voluntad por lo que debemos
enseñarlos a hacerlo desde pequeños.
Cuando logramos que nuestros hijos domen su personalidad y acepten que se han equivocado, logramos educarlos
en la humildad. El punto siguiente es que ofrezcan disculpas y que reparen el daño o la falta que cometieron.
4. Que aprendan a construir sobre sus debilidades.
Si ya se conocen nuestros hijos, es más fácil detectar los
puntos débiles que tienen, es decir, sus limitaciones.
Conocerlas nos ayuda a no engañarnos ni engañar a otros
aparentando lo que no somos, es decir, nos ayuda a ser
auténticos y a querer trabajar en mejorar cada día para
superar esas limitaciones.
5. Que aprendan de nosotros sus papás.
Nuestros hijos aprenden de nosotros aunque nosotros no
estemos conscientes de eso. Así que debemos procurar
que nuestros actos eduquen en todo momento.
Para educarlos en la humildad es indispensable ser humildes nosotros, actuar sin prepotencia, sin vanagloria. Ser
abiertos a la corrección y estar dispuestos a poner nuestros
talentos al servicio de la familia y de la sociedad.
Nuestros hijos nos observan en todo momento y aprenderán a reaccionar de cómo lo hacemos nosotros.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

Ex 32:15-24, 30-34; Sal 106 (105):19-23;
Mt 13:31-35
Martes:
Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28; Sal 103 (102):6-13;
Mt 13:36-43
Miércoles: Ex 34:29-35; Sal 99 (98):5-7, 9; Mt 13:44-46
Jueves:
Ex 40:16-21, 34-38; Sal 84 (83):3-6a, 8a, 11;
Jn 11:19-27 o Lc 10:38-42
Viernes:
Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37;
Sal 81 (80):3-6, 10-11ab; Mt 13:54-58
Sábado:
Lv 25:1, 8-17; Sal 67 (66):2-3, 5, 7-8; Mt 14:1-12
Domingo: Ex 16:2-4, 12-15; Sal 78 (77):3-4, 23-25, 54;
Ef 4:17, 20-24; Jn 6:24-35

You can make a promise by texting
ACA at 917-336-1255
Este año nuestra meta anual se establece en:
$39,688.00. Hasta ahora sólo tenemos 126
donantes que ascienden a $24,054.00 .
Por favor, sé generoso.
INFORMACIÓN DE SAN ALOYSIUS
BAUTISMO. Por favor traer el Acta de Nacimiento del niño.
Padrinos deben ser católicos practicantes y traer la carta de su parroquia.
MATRIMONIO. Por favor habla con el Padre Mario 6 meses antes.
UNCIÓN DE ENFERMOS: Si tiene emergencia llame a la
oficina.
QUINCEAÑERAS Y TRES AÑOS: con reservación de un mes.
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN. Las confesiones
(español) los jueves de 6:30 pm a 7:00 pm.
LA MISA DOMINICAL: 12:30 pm; LOS MARTES Y JUEVES: @ 7:00 pm

7 OFICINA EN ESPAÑOL: los martes y los jueves; Tel. (718) 821-0231

ORTON FUNERAL HOME /
MR
IDGEWOOD CHAPELS
A proud tradition of dignified, personal service

Ridgewood’s Largest Facilities

Get this

663 Grandview Ave., Ridgewood, NY 11385
Tel. (718) 366-3200

weekly bulletin

www.mortonridgewood.com

Private Parking Lot On Premises

delivered by

¿TIENES EXPERIENCIA EN VENTAS? ESTÁS BIEN
CONECTADO EN LA COMUNIDAD LOCAL?

email - for FREE!

J.S. PALUCH COMPANY
¿ESTÁS INTERESADO?

GANAR DINERO!
CONTRIBUIR A LA
COMUNIDAD! TENER
UN GRAN IMPACTO!

Llame a Kay Leane 1.800.621.5197 x2823 o Envie
un Correo Electrónico a RECRUITING@JSPALUCH.COM

www.jspaluch.com
497-3104

MARINO PRESCRIPTION
PHARMACY
We Fill Medicaid and
Union Prescriptions
“Fast Computerized Service”
167 Wyckoff at Stanhope

Sign up here:
Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

(CST 2117990-70)

NATIONAL PUBLISHER OF CHURCH BULLETINS
• Seguro Médico, Dental, Plan de Retiro 401k, Seguro de Vida, Muerte Acidental y Desmembramiento
• Trabajos de Tiempo Completo y Medio Tiempo Con Potencial de Altas Ganancias.
• Excelente Programa de Pagos de Comisión!

www.jspaluch.com/subscribe

Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

www.CatholicCruisesandTours.com

Anthony
Robert

PARKING
FACILITIES

D’Angelo
Licensed Funeral Directors

494 SENECA AVENUE
Cor. Greene Ave., Ridgewood

Call: 366-1900
DO YOU HAVE SALES EXPERIENCE? ARE YOU WELL
NETWORKED IN THE LOCAL COMMUNITY?

Your
ad

J.S. PALUCH COMPANY
NATIONAL PUBLISHER OF CHURCH BULLETINS

could
be in
this
space!

• Full Time Positions Available with Excellent Earning Potential!
• Medical Benefits, 401K, Life & AD&D Insurance Available
• Excellent Commission Compensation Program

Interested? Call Kay Leane 1.800.621.5197 x2823
or Email Resume to RECRUITING@JSPALUCH.COM
www.jspaluch.com

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

Estrella del Mar
Restaurant

Great Spanish Food!
Open 7 Days 9 AM - Midnight
We Accept Major Credit Cards
FREE DELIVERY!
552 Seneca Ave. 718-456-7496

MONEY!
GOOD! MAKE A

EARN
DO

POSITIVE IMPACT!

Grow Your Business,
Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.

www.jspaluch.com

Free professional ad design & my help!
email: sales@jspaluch.com

For Information ... Call
800.524.0263
If You Live Alone You Need MDMedAlert!

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

24 Hour Protection at HOME and AWAY!

The Most Complete Online
National Directory
of Catholic Parishes

Download Our Free App or Visit
www.MY.ONEPARISH.com
511084 St Aloysius Church

CHECK IT OUT TODAY!
www.jspaluch.com

✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

$19.95 a month

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-524-0263

