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.

Second Sunday of Lent
February 28, 2021
If God is for us, who can be against us?
— Romans 8:31b

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
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 and Lydie Matunog.

SUNDAY– FEBRUARY 28 — SECOND SUNDAY OF
LENT
8:00AM —  ANTHONY MAGGIO—George & Cathy
Concert
9:30AM —  JÓZEF i KAZIMIERA SZEPIETOWSCY –od
Córki
11:00AM —  LUIS RIVERA
12:30PM —  DOLORES GARCIA—Salvador y Familia
7:00PM —  CZESŁAW ŚREDNICKI - Msza Gregoriańska 5

MONDAY – MARCH 1

Please remember all the sick and homebound in your prayers.

9:00AM — CZESŁAW ŚREDNICKI - Msza Gregoriańska 6

TODAY’S READINGS

7:00PM — JAN PIETRASZ—od Wnuków Adrian i Angelica

First Reading — The sacrifice of Abraham, our
father in faith (Genesis 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18).
Psalm — I will walk before the Lord, in the land of the
living (Psalm 116).
Second Reading — If God is for us, who can be
against us? (Romans 8:31b-34).
Gospel — Jesus was transfigured before them, and his
clothes became dazzling white (Mark 9:2-10).

TUESDAY - March 2
9:00AM —  FRANCISZKA i EDWARD PÓŁTORAK
7:00PM —  CZESŁAW ŚREDNICKI - Msza Gregoriańska 7

WEDNESDAY - MARCH 3
9:00AM —  CZESŁAW ŚREDNICKI - Msza Gregoriańska 8
7:00PM —  JANINA MROCZKOWSKA W 10 ROCZ.
ŚMIERCI – od Córki z Rodziną

REFLECTION
The first reading today continues the “history of
salvation” narrative that we hear throughout Lent
this year. Today’s story was among the best-loved
in the Jewish tradition (surely Joseph told the story
to young Jesus as he formed him in the ways of
their faith); the early fathers of the Church were
very fond of it as a means of explaining the sacrifice of Christ on the cross. The overall tone of the
first reading, psalm, and second reading seems a
little incongruous with the dazzling Gospel, until
we remember that the Transfiguration was placed
as the Gospel for this Sunday precisely to remind
us of the glory that awaits those who live faithfully
and obediently to the will of God. In the life of
Jesus, it is a preview of the glory of his resurrection; for us it is a glimpse of the destiny of those
who continue, as we heard in last week’s Gospel, to
repent and believe in the Good News.

THURSDAY– MARCH 4
9:00AM— THANKGIVING—Mr. & Mrs. Baluyut
7:00PM—  CZESŁAW ŚREDNICKI - Msza Gregoriańska 9

FRIDAY— MARCH 5
9:00AM— CZESŁAW ŚREDNICKI - Msza Gregoriańska 10
7:00PM— DZIĘKCZYANO– BŁAGALNA DLA EWY w 27
URODZINY—od Mamy

SATURDAY - MARCH 6
9:00AM — HAPPY BIRTHDAY JAY R. BALUYUT—Baluyut
Family
5:30PM —  CZESŁAW ŚREDNICKI - Msza Gregoriańska 11

SUNDAY– MARCH 7 — THIRD SUNDAY OF
LENT
8:00AM — FOR ALL THE PEOPLE OF THE PARISH
9:30AM —  MARIANNA i JAN KURZATKOWSKI—od
Rodziny
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11:00AM —  ANALY IGNACIO— Santo Nino Prayer Group

THE ART OF LISTENING

12:30PM — ACCIÓN DE GRACIAS POR CUMPLEAÑOS
MARIA GOMEZ

If you want God to listen to you when you pray,
shouldn’t you listen to God when God speaks to you?

7:00PM —  CZESŁAW ŚREDNICKI - Msza Gregoriańska 12

—Anonymous
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Serving Our Communities
Serving others is an important tenet in our Catholic faith. As such, even our
youngest students are given opportunities to serve the broader community. We
feel that all students must have the opportunity to understand the importance of
sharing blessings and love to others. Students at Notre Dame Catholic Academy
shared their love with the community by raising money with a red, white and
blue dress down day during Catholic Schools Week. These proceeds were used
to donate lunches to the essential workers in the community. Students have also
brought the idea of service to life through the organization of events to benefit
underserved communities. They have donated care packages to a women’s shelter, and baby clothes and necessities to mothers in need in our neighborhood. NDCA has participated in a variety of service
projects to raise money for Breast Cancer Awareness and Pediatric Cancer. Each September 11th, prior to Covid, students
walked to our local Firehouse to deliver cards of appreciation to our Firefighters.
During Lent, as every year, we
are preparing for the celebration
of Easter. A year ago, how different were these holidays? Closed
churches, virtual celebration of
Easter… this year we hope to
experience the Easter “normally” in the church community.
We pray asking God for this gift.
But at the same time, we are aware of the challenges ahead. The
challenges that the world presents to our faith and trust in God.
This faith is now more than ever put to the test - in the face of the still
existing threats of pandemic, constant social unrest and social divisions, when unity is so needed, we realize that there are values that
we cannot compromise - these values are a gift of human life from
conception to natural death, it is the concept of the family that God
created and called into existence, our human identity, it is finally the
issue of the freedom to profess faith not only in the privacy of your
home but also in the social field - which is a response to the command of evangelization that Christ gave us.
Therefore, in the face of these challenges, in a special way, more
than ever, I would like to encourage our parishioners to undertake
specific sacrifices - consciously fasting - in defense of life from conception until natural death, in defense of the "institution" of the family in contemporary society as a union of man and woman, finally, in
defense of the freedom of public confession of faith.
There is a need for prayer and fasting. What can I consciously deny
myself? What to give up during this holy time? What can strengthen
my spirit and my body at this time?
May this time of Lent help us on this journey of faith.
STATIONS OF THE CROSS – Fridays of Lent after morning
Mass at 9.00am
CONFESSION AVAILABLE 15 minutes before daily Mass on
Wednesdays and Fridays during Lent.
Fr. George
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Watch LIVE Stations
of the Cross on NET
TV Fridays at:
3:30 PM - English
4:30 PM – Spanish

Annual Catholic Appeal 2021
In his annual World Day of
Peace message, our Holy Father, Pope Francis, spoke of “A
Culture of Care as a Path to
Peace.” He called on Catholics
to care for one another as we
promote human dignity, seek
the common good, develop solidarity among people and
nations, and care for and protect creation itself. By taking
action, we can become the compass pointing to a common path for peace and a more humane future.
This year, you can be part of the “Culture of Care” by
participating in the 2021 Annual Catholic Appeal and
directly impacting thousands of lives in Brooklyn and
Queens. Your donation will allow us to build a better future for the Church while addressing the present needs of
those in our communities, which no one parish or parishioner can do alone.
I am the Church, you are the Church, we are the Church,
together!

Sr. Mary Paul McCaughey –
Lenten Reflections

Please note… It is important for all
living in our Parish to be registered

PARISH MEMBERSHIP

(Second Sunday of Lent - February 28

(Coordinator, Catholic Educational Leadership
Program DePaul University College of Education)
Although vaguely uncomfortable with all the noise,
my experience with a cacophony of voices is extensive
– in a school hallway, before a controversial vicariate
meeting, in a dangerously unmuted Zoom meeting,
and in anxious milling about at innumerable public
events (notably those right before being seated for dinner).
Banquet halls and large ballrooms are, after all, noisy
places, filled with layered voices, music, motion. They
are also spaces of anticipation (“Take your seats,
please!”), inequity (“Why is that other table getting a
second cup of coffee? We are dying here.”), uneven
quality of courses (“The rolls at least were good.”),
and music either in the background or toe-tapping. If
the Church is a shadow of the heavenly banquet, I am
attuned to the irony of the metaphor: In our parish, will
it be perfect prime rib or rubber chicken? Melted ice
cream or a chocolate buffet? A glorious orchestra or a
croaking soloist? The disparities in the culture of the
banquets in our faith communities leaves me breathless. Round tables are best, of course, and congenial
dinner companions sensitive to speaking with all at the
table and attuned to passing what we need are a treat; a
parish that truly feeds us fills a void we may not even
know we have.
Finding my voice at the banquet table usually means
some careful listening (left ear is best because of the
years of hard-rock dance chaperoning) and then a
touch of silence. The silence at the banquet is, of
course, when everyone starts eating. It is the main
course, the Bread of Life, which finally gifts me with
the space to find my own heart. And that Bread fed me
through youthful faith certainties, searing existential
doubt, moments of joy and fear, and then back again to
simple and ordinary daily bread of the “spiritual communion.”
When we can once again find ourselves around tables
together, I have decisions to make. Breaking the bread
that matters, sharing wine and conversation, I can
choose to savor the varied voices around me…and listen more deeply, I hope. I am also going to pray for
the grace – I am not quite there – to reach out in invitation to break bread more widely. I have been so
blessed to share meals with those I love in a tight circle this year. God, give me the courage to invite to the
table those who have hurt me – and whom I have hurt
– to share a meal. I need to listen to their voices and
feed on You.
4

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 Parish office.

Godziny urzędowania biura parafialnego:
Poniedziałek – Piątek 9.30 – 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.

Ślub – prosimy zgłaszać do kancelarii na 6 miesięcy
przed planowaną datą.
Chrzty – termin po ustaleniu z duszpasterzem.
Prosimy o przyniesienie oryginalnej metryki
urodzenia 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 z ich parafii.

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
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.
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Czytania liturgiczne:

WIELKI POST 2021

W czasie Wielkiego Postu jak
każdego roku przygotowujemy
się na największe Święta
Wielkiej Nocy. Rok temu jakże
inne były to święta?
Pozamykane kościoły, wirtualne
obchody Wielkiej Nocy… w
tym roku mamy nadzieję
Rozważanie:
przeżyć
Święta „normalnie”, we
Pamiętam jak w
wspólnocie kościoła.
dawnych czasach w
Modlimy
się
prosząc
Boga o ten dar.
Polsce, na tylnej
Ale jednocześnie świadomi jesteśmy wyzwań
szybie
jakie
przed nami. Wyzwań jakie świat stawia
samochodów
naszej wierze i ufności wobec Boga.
można było ujrzeć
Ta wiara dziś bardziej niż kiedykolwiek jest
zielony listek
kończyny.
poddana próbie – w obliczu ciągle istniejących
Niektórych
zagrożeń pandemią, ciągłym niepokojem
śmieszył, ale o czymś mówił ten znak: jestem
społecznym oraz podziałami społecznymi, kiedy
„świeżym kierowcą”, nie jestem jeszcze wprawiony,
tak bardzo potrzeba jedności, zdajemy sobie
uważaj na mnie. Myślę o tym, czytając historię
sprawy, że istnieją wartości, które nie idą na
Abrahama wystawionego na próbę wiary. Bogu,
jakikolwiek kompromis – te wartości, to dar
który wyrzekł jego
ludzkiego życia, to koncepcja rodziny jaką Bóg ja
imię: Abrahamie, odpowiedział: Oto jestem.
stworzył i powołał do istnienia, to wreszcie
Biblijnie znaczy to tyle, co powiedzieć, że jest się
kwestia wolności wyznawania wiary nie tylko w
gotowym. Gotowym, by nie nosić już „zielonego
zaciszu swojego domu ale też na polu społecznym
listka” wiary niedojrzałej, niezdecydowanej. Czy
– co jest odpowiedzią na nakaz ewangelizacji,
nie jest tak, że czasem chcielibyśmy mieć pod ręką
który dał nam Chrystus.
zieloną koniczynkę? Tak na wszelki
Dlatego w obliczu tych wyzwań pragnę w sposób
wypadek: Panie Boże jeszcze nie teraz, trochę za
szczególny, bardziej niż kiedykolwiek zachęcić
wcześnie chcesz mnie wystawić na próbę, rzucić na
naszych parafian do podjęcia konkretnych
głęboką wodę.
wyrzeczeń – świadomego postu – w obronie życia
Dzisiejsza Ewangelia przekonuje, że aby być
od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, w
świadkiem, najpierw trzeba samemu przeżyć
obronie „instytucji” rodziny we współczesnym
tajemnicę Przemienienia — tak jak Piotr, Jakub i
społeczeństwie jako jedności mężczyzny i
Jan, których Jezus wybrał, aby z Nim byli. Za
kobiety, wreszcie w obronie wolności publicznego
wcześnie nie można występować w imieniu Boga.
wyznawania wiary.
Wspominając seminarium, myślę o tym, jak nie
Konkret to modlitwa i post. Czego mogę sobie
mogłem doczekać się sutanny, pierwszego kazania,
świadomie odmówić? Z czego zrezygnować w
święceń. Teraz wiem, że potrzeba przygotowania, i
że prawdą jest także to, iż trzeba najpierw samemu
tym świętym czasie? Co może wzmocnić w tym
przeżyć doświadczenie wiary, którą chce się dzielić
czasie mojego ducha i moje ciało?
z innymi.
Niech ten czas Wielkiego Postu będzie nam
W powołaniu jest taki element, który zakłada wolny
pomocą na tej drodze wiary.
wybór ze strony Boga i wolną odpowiedź
DROGA KRZYŻOWA – piątek po wieczornej
człowieka. Mogło się zdarzyć, że Jezus wołał tego i
Mszy Św.
tamtego, a oni nie wstali i nie poszli. Tak może się
GORZKIE ŻALE – Niedziele Wielkiego Postu
zdarzyć również i dzisiaj.
o godz. 6.15pm
Jezus tyle razy zaprasza mnie, abym przeżył z Nim
Okazja do spowiedzi w czasie Wielkiego Postu
doświadczenie Taboru — tylko jaka będzie moja
w poniedziałki, środy i piątki od 6.30pm –
odpowiedź? Rekolekcje są dobrą okazją, aby to
7.00pm
jeszcze raz przemyśleć.
5 Zachęcamy! Duszpasterze.
1 czytanie: Z księgi Rodzaju
22, 1-2; 9-13; 15-18;
2 czytanie: Z listu do Rzymian
8, 31b - 34;
Ewangelia: według Św. Marka
9, 2-10;

REKOLEKCJE NA INTERNECIE
Profeto.pl przygotowało rekolekcje wielkopostne zatytułowane „Ojcowskie
serce”. 8-odcinkowy cykl to rozważania modlitwy „Ojcze nasz” z perspektywy
św. Józefa. Wideo-rozważania prowadzi bp Artur Ważny, biskup pomocniczy
diecezji tarnowskiej.
Św. Józef to człowiek, który doskonale orientuje się w ciemności. On we śnie
otrzymuje słowo od Boga, podejmuje je i w ciemności reaguje. Św. Józef to
bohater na ciemność, którą przeżywa dzisiejszy człowiek, który nie wie dokąd iść
– mówi bp Artur Ważny w zapowiedzi tegorocznych rekolekcji wielkopostnych
przygotowanych przez Profeto.
Jak zapowiada bp Ważny, rekolekcje będą mówić o Bogu, który jest ojcem i
który nas kocha. Kolejne rozważania będą interpretować modlitwę „Ojcze nasz”
z perspektywy opiekuna Jezusa – Patris corde, czyli „Ojcze nasz” widziane
oczami św. Józefa.
Rekolekcje zatytułowano „Ojcowskie serce”. To nawiązanie do pierwszych
słów listu apostolskiego papieża Franciszka, którym Ojciec Święty ogłosił Rok
św. Józefa. „Patris corde” – „ojcowskim sercem” to także zawołanie biskupie bp
Artura Ważnego.
– Chciałbym, żebyśmy wzięli św. Józefa za patrona nie tylko tych rekolekcji, ale
całego naszego życia i uświadomili sobie, że św. Józef w ciemności będzie nam
pomagał wzrastać, stawać się dojrzałymi – mówi bp Ważny.
Pierwszy odcinek rekolekcji można obejrzeć pod adresem:
https://pallotti.fm/ojcowskie-serce-rekolekcje-wielkopostne-2021-bp-arturwazny-odc-1/

Hoy

contemplamos
la escena «en la que
los tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan
aparecen como extasiados por la belleza
del Redentor» (San
Juan Pablo II): «Se
transfiguró delante
de ellos y sus vestidos
se volvieron resplandecientes». Por lo
que a nosotros respecta, podemos entresacar un mensaje: «Destruyó la muerte e irradió la vida
incorruptible con el Evangelio», asegura san Pablo a su
discípulo Timoteo. Es lo que contemplamos llenos de
estupor, como entonces los tres Apóstoles predilectos, en
este episodio propio del segundo domingo de Cuaresma:
la Transfiguración.
Es bueno que en nuestro ejercicio cuaresmal acojamos
este estallido de sol y de luz en el rostro y en los vestidos
de Jesús. Son un maravilloso icono de la humanidad redimida, que ya no se presenta en la fealdad del pecado, sino
en toda la belleza que la divinidad comunica a nuestra
carne. El bienestar de Pedro es expresión de lo que uno
siente cuando se deja invadir por la gracia divina.
El Espíritu Santo transfigura también los sentidos de los
Apóstoles, y gracias a esto pueden ver la gloria divina del
Hombre Jesús. Ojos transfigurados para ver lo que resplandece más; oídos transfigurados para escuchar la voz
más sublime y verdadera: la del Padre que se complace en
el Hijo. Todo en conjunto resulta demasiado sorprendente
para nosotros, avezados como estamos al grisáceo de la
mediocridad. Sólo si nos dejamos tocar por el Señor,
nuestros sentidos serán capaces de ver y de escuchar lo
que hay de más bello y gozoso, en Dios, y en los hombres
divinizados por Aquel que resucitó entre los muertos.
«La espiritualidad cristiana -escribió san Juan Pablo IItiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su Maestro», de tal
manera que -a través de una asiduidad que podríamos
llamar "amistosa"- lleguemos hasta el punto de «respirar
sus sentimientos». Pongamos en manos de Santa María la
meta de nuestra verdadera "transfiguración" en su Hijo
Jesucristo.

APEL KATOLICKI 2021
W swoim dorocznym orędziu na Światowy Dzień
Pokoju naszOjciec Święty, PapieżFranciszek, 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 oraztroszcząc się o samo stworzenie i
chroniąc je. Podejmując działania, możemy stać się kompasem
wskazującym wspólną drogę do pokoju i bardziej humanitarnej
przyszłości.
W tym roku możeszbyć częścią „Kultury Opieki”, biorąc udział w
Dorocznej Kwestie Katolickiej 2021 i bezpośrednio wpływając na tysiące
istnień ludzkich na Brooklynie i Queens. 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!

WAŻNE!
W naszym kościele odprawiane są jużMsze święte według normalnego
porządku sprzed pandemii! Mamy prawo przyjąć 25%pojemności
kościoła. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do zachowania środków
bezpieczeństwa. Tzn: obowiązek masek na twarzy, obowiązek dezynfekcji
rąk i zachowania odpowiedniego dystansu.
Nie można będzie przekazywać znak pokoju przezpodanie ręki, nie
gromadzimy się przed kościołem w grupach. Komunia święta będzie
udzielana tylko i wyłącznie na dłoń.
Okazja do spowiedzi tylko w zakrystii poza czasem sprawowanej Mszy
świętej.
Szczegółowe informacje są na bieżąco podawane na naszych portalach
społecznościowych.
Nadal transmitujemy nasze Msze Święte niedzielne zkościoła.
Polska 9.30am, Angielska 11.00am iHiszpańska 12.30pm. Pomoże to teżw
uczestnictwie i modlitwie osobom chorym w domach.
Przypominamy że do odwołania obowiązuje dyspensa naszego biskupa od
obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej – transmisje na
Facebook naszej parafii pod: St Aloysius RC Church
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En su mensaje anual de la Jornada
Mundial de la Paz,
nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, habló de "Una
cultura del cuidado
como camino hacia
la paz". Hizo un llamado a los católicos a
cuidarnos unos a otros mientras promovemos la
dignidad humana, buscamos el bien común, desarrollamos la solidaridad entre las personas y
las naciones, y cuidamos y protegemos la
creación misma. Al actuar, podemos convertirnos en la brújula que apunta hacia un camino
común hacia la paz y un futuro más humano.
Este año, puede ser parte de la “Cultura del
cuidado” participando en la Campaña Católica
Anual 2021 e impactando directamente miles de
vidas en Brooklyn y Queens. Su donación nos
permitirá construir un futuro mejor para la Iglesia mientras abordamos las necesidades actuales de aquellos en nuestras comunidades, lo que
ninguna parroquia o feligrés puede hacer solo.
¡Yo soy la Iglesia, ustedes son la Iglesia, nosotros
somos la Iglesia, juntos!

FIESTA DE LA FE

Silencio sagrado
Es muy difícil hacer ver la importancia del silencio en la vida diaria a una sociedad acostumbrada a los ruidos y a la música en iPods u otros dispositivos electrónicos. La sola idea del silencio
causa cierto estupor. No obstante, la Instrucción
General para el uso del Misal Romano (45 – 46),
enfatiza la clara necesidad de aprovechar el silencio sagrado, cuya naturaleza “depende del momento de la misa”. Sea para pedir perdón por no corresponder al amor de Dios, para dejar que su palabra haga eco en nuestro corazón, o bien, para interiorizar lo que hemos compartido de la plenitud
de Cristo en la sagrada comunión. El guardar silencio no sólo implica la ausencia de ruidos exteriores, sino también una disposición interna total, de
alma y cuerpo, para escuchar a Dios que nos habla
de muchas maneras. Es abrir a Dios el corazón en
una franca experiencia de oración. Tal silencio se
recomienda también antes del inicio de la misa,
para que cada persona se disponga a una participación plena, consciente y activa en los sagrados
misterios.
EL ARTE DE ESCUCHAR
Si quieres que Dios te escuche cuando rezas, ¿no deberías tú escuchar a Dios cuando te habla?
—Anónimo

Vía Crucis - jueves después
de la Santa Misa.
Oportunidad de confesión durante
la
Cuaresma los martes y jueves de
18.30 pm a 19.00 pm.
¡Te animamos! Pastores.

PARA SU INFORMACIÓN
El Libro de Misas tiene algunas Misas abiertas.
Venga a la Rectoría durante el horario de oficina para satisfacer sus solicitudes. Como puedes ver, muchas de nuestras
misas de lunes a viernes siguen abiertas si estás celebrando un
aniversario o cumpleaños, un buen regalo sería pedir una misa.
LÁMPARA SANCTUARIO / PAN Y VINO SACRAMENTAL
todavía está disponible durante 1 semana. La intención puede
ser para los vivos o los muertos. Podría celebrar un
cumpleaños, aniversario de bodas, una intención especial o
acción de gracias.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9,
11, 13; Lc 6:36-38
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):
8-9, 16bc-17, 21, 23; Mt 23:1-12
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16;
Mt 20:17-28
Jueves:
Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc 16:19-31
Viernes: Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a; Sal 105 (104):16-21;
Mt 21:33-43, 45-46
Sábado: Miq 7:14-15, 18-20; Sal 103 (102):1-4, 9-12;
Lc 15:1-3, 11-32
Domingo: Ex 20:1-17 [1-3, 7-8, 12-17]; Sal 19 (18):8-11;
1 Cor 1:22-25; Jn 2:13-25
Lecturas alternativas (Año A): Ex 17:3-7;
Sal 95 (94):1-2, 6-9; Rom 5:1-2, 5-8;
Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42]

LA MISA DOMINICAL: 12:30pm; LOSMARTESY JUEVES: @ 7:00pm
OFICINA EN ESPAÑOL: losmartesy los jueves;
Tel. (718) 821-0231
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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.

ORTON FUNERAL HOME /
MR
IDGEWOOD CHAPELS
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