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.

Third Sunday of Advent
December 16, 2018
The King of Israel, the LORD,
is in your midst,
you have no further misfortune to fear.
— Zephaniah 3:15b

Rev. George Poltorak SAC, Pastor
Rev. Zbigniew Zieba , SAC Parochial Vicar

Notre Dame Catholic Academy of Ridgewood
62-22 61st Street, Ridgewood, New York 11385
(718) 821-2221 www.notredamecatholicacademy.org

Saturday -

SCHEDULE OF MASSES

Sunday -

Weekdays -

SCHOOL

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

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

SUNDAY– DECEMBER 16- THIRD SUNDAY OF
ADVENT
8:00AM —  GILBERT PALISOC—DeLeon Family
9:30AM — W INTENCJACH RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ ŚW.
WINCENTEGO PALLOTIEGO W 5 ROCZ. POWSTANIA
11:00AM —  MERCADO DE JESUS FAMILY - Maricar
Meliton
12:30PM — ACCIÓN DE GRACIAS POR BENDICIONES Y
SALUD A FLAVIO Y JUANA ORELLANA
7:00PM —  LUCYNA i WIESŁAW KRAJEWSKI - od Syna
Marka z Rodziną

MONDAY – DECEMBER 17
9:00AM —  MARTIN & MARCELA ARADA - Rolando &
Anita Casapao
7:00PM —  STANISŁAW PRAWDZIK - Od Syna z Rodziną

9:00AM —  FLORENCIO TRILLANA - Sally, Carlito, Gene
& Sherly
7:00PM —  REV. EUGENE F. MCGOVERN
WEDNESDAY - DECEMBER 19
9:00AM— ANNA STAUDER - Stauder Family
7:00PM— JANINA JABŁOŃSKA

THURSDAY– DECEMBER 20
9:00AM—  JOSEF & PAULA SCHMIDT - Family
7:00PM —

9:00PM —  LILIA BELCHEZ - Maricar Meliton
7:00PM —  MAGDALENA JABŁOŃSKI O BOŻE
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W 16 URODZINY

SATURDAY - DECEMBER 22
9:00AM — SANTO & NATALE GIAMBALVO - Daughter
Nina

SUNDAY– DECEMBER 23- FOURTH SUNDAY OF
ADVENT
8:00AM —  REV. EUGENE F. MCGOVERN
9:30AM —  KAZIMIERZ IDZKOWSKI - od Brata z Rodziną
11:00AM —  GEORGE DAINO - Geri & Steve
12:30PM —  JOSE TORRES 11 AÑOS DE FALLECIDO Fabiola Garcia y Familia
7:00PM —  BARBARA WEGNER - Od Córki z Mężem i
Dziecmi

for the week of DECEMBER 16– DECEMBER 22

 PAULA & JOSEF SCHMIDT
Requested by the Family

Tony Iovino, Anna Braccioforte, Joseph Scarfo, Salvador, Eliza Mae &
Anecito Sorriano, Carmello Agosto, Justin Pappas, Angelo
Tommolino, Frank Campanella, Dianne Saviano, Sherril Thrasher,
Emily Nobleza, Lucille Leirer, Ruth Lowe, Norah Valenti, Gabriella
Armani, Roberto Conde, Danny Giovanniello, Janine Russo, Josefina
Troche, Marie & Carmelo Abbruzzesi, Lucy Pecorella, Josef Schmidt
Jr., Lenny Abbruzzesi, Marie Alexander, Maria Klesin, Michelle
Campanella, Teresa Kobylinska , Zeny Mucio, Margaret Guinta, Justin
Quirki , Sr. Noami Valdes, Ed DeAmicis, Editha C. Maravilla,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, Mary Mecurio, and Marvin Fuchs.

TODAY’S READINGS
First Reading — Your God will sing joyfully because of you,
as one sings at festivals (Zephaniah 3:14-18a).
Psalm — Cry out with joy and gladness: for among you is the
great and Holy One of Israel (Isaiah 12:6).
Second Reading — Rejoice in the Lord always. I shall say it
again: rejoice! (Philippians 4:4-7).
Gospel — Whoever who has two cloaks should share with the
person who has none. Whoever who has food should do
likewise (Luke 3:10-18).

REFLECTION

FRIDAY— DECEMBER 21

The Sacramental
BREAD AND WINE

PRAY FOR THE SICK

Please remember all the sick and homebound in your prayers.

TUESDAY - DECEMBER 18

5:30PM — SALVADORE BAGDALIA - Wife

The SANCTUARY LAMP will burn for the week of
DECEMBER 16 — DECEMBER 22
 PAULA & JOSEF SCHMIDT
Requested by Family

Today has traditionally been called “Gaudete Sunday.” The
Latin tag is derived from Paul’s appeal in the second reading to
“rejoice always in the Lord,” and the Latin Mass text based on that
reading. The irony and paradox of this Christian joy is underlined by
the fact that Paul wrote those words in prison. But from there he could
see the progress of God’s work.
Is it obvious to us? We feel that this is not the time for joy when
there is so much suffering and moral evil. It is interesting, then, that
the first reading is from the prophet Zephaniah, who is almost exclusively concerned with gloomy visions of Judgment Day. Today the
Church selects the only optimistic text in Zephaniah, in which the
prophet has been touched by the spirit of joy.
This, we are assured on all sides, is “the season of joy.” Let us
recapture that feeling of joy in our lives and reflect it to those who are
joyless.
Copyright © J. S. Paluch Co.

Advent Season
We are in the season of Advent . Please try to find
some time amidst Holiday rush to prepare spiritually for Christmas. May Christ bring hope into our
hearts and promise of better times and safety, and
freedom, and joy of being one with Him and our brothers and
sisters in faith.
Happy Advent Season to all!

RECONCILIATION MONDAY
will be Monday, December 17 , 2018 from 4PM—8PM
THIS IS YOUR LAST CHANCE BEFORE
2
CHRISTMAS!!!!!

We want to Thank all the people who made
Brunch with Santa a Gr eat Success. Without their
tireless effort it would not have been possible..
BECAUSE OF ALL OF YOU EVERYONE
HAD A GREAT TIME !!!!
CLEANING
of the CHURCH –
Saturday, December 22 at 9:30am

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

PARISH MEMBERSHIP
NAME________________________________________
ADDRESS____________________________________
CITY____________________________ZIP _________
PHONE NO.________________________

Christmas Schedule
Christmas Eve:
8.00pm - Spanish
10.00pm– English
12:00am - Polish
Christmas Day:
8.00am - English
9.30am – Polish
11.00am – English
12.30pm – Spanish

Christmas Collections:

We always appreciate the generosity of our people at
Christmas time which always allows us to prepare the
church for the celebrations and helps us offset the
cost of heating and snowplowing during winter.
The following Envelopes can be found in back of Church

CHRISTMAS GIFT TO THE CHURCH – to offset the
cost of winter season in our church will be collected
December 16.
COLLECTIONS FOR CATHOLIC CHARITIES which
will be collect on December 25.
CHRISTMAS NOVENA – we remember our loved
ones in all our Christmas Masses
CHRISTMAS FLOWERS – to make our church look
beautiful at Christmas
THIS TIME OF THE YEAR
PEOPLE COME AND ASK FOR
HELP!!
We ask for your help in stocking our
Pantry with non perishables –for
example soups, oatmeal, cereal ,
canned meat, tuna fish, canned fruit,
canned vegetables, etc. etc. etc.
Thank you for your Generosity but please remember
the Winter is long..

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.

2018 Annual Catholic Appeal

\

. Our Goal is $35,000.00, so far 160 donors
have made Pledges for $31,957.00 with
$27,224.00 paid . Please be generous.
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
3 wieczornej.

Porządek Mszy świętych w Uroczystość Bożego Narodzenia:

3 Niedziela Adwentu Rok C 2018

Wigilia (24 grudnia – poniedziałek) – Pasterka po polsku
o północy
Boże Narodzenie (25 grudnia – wtorek) – Msza o 9.30am
(NIE MA MSZY WIECZORNEJ O 7.00pm)
Nowy Rok (wtorek, 1 stycznia) – porządek jak w każdą
niedzielę – Msze po polsku 9.30am i 7.00pm.

Czytania liturgiczne:
1 czytanie: Z księgi Sofoniasza 3, 14-17;
2 czytanie: Z 1 listu do Filipian 4, 4-7;
Ewangelia: w/g Św. Łukasza 3, 10-18;
Rozważanie

Jasełka w naszym kościele przedstawione będą przez dzieci naszej
szkoły w niedzielę, 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli), w czasie Mszy św. o godz. 9.30am.

Ludzie zebrani nad Jordanem byli
wstrząśnięci słowami Jana
Chrzciciela, czuli też bliską
obecność Jezusa. Stali wołając:
„Cóż mamy czynić?”. Jan mówił:
miłujcie bliźnich swoją postawą i
słowem; człowiek bowiem jest
największą wartością świata.
Świat bez człowieka byłby

Sprawy przedświąteczne
Prosimy o pomoc przy sprzątaniu kościoła w sobotę 22
grudnia o godzinie 9.30am oraz przy dekoracji naszej
świątyni.

- opłatki dostępne po Mszy;
- z tyłu kościoła dostępne koperty na Nowennę Bożego Narodzenia
(Msze św. odprawiane w naszych wspólnych intencjach); Świąteczny
Dar dla parafii (pomaga w opłacie ubezpieczenia oraz ogrzewania
kościoła w okresie zimowym); kwiaty na święta; ofiara na katolicki
Caritas;

nonsensem i niczym.
Adwent jest czasem, w którym szczególnie mamy uwrażliwić swoje
serca na potrzeby drugiego człowieka. Żyjąc we wspólnocie
Kościoła, mamy myśleć o tym, jak przeżyje ona Boże Narodzenie.
Czy nie będzie w niej smutnych, zapłakanych, nieszczęśliwych,
załamanych? Taki sens mają słowa: „Jeśli kto ma dwie suknie..., a
kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Bo jesteśmy dziećmi
jednego Boga.
Ale Jan Chrzciciel sięga jeszcze głębiej. Przypomina o wielkości i
godności człowieka. „Nad nikim się nie znęcajcie... nikogo nie
uciskajcie”, czyli kochajcie waszych bliźnich. We wspólnocie, takiej
jak Kościół, jest miejsce dla wszystkich ludzi: i tego
nowonarodzonego, który za chwilę przyjmie chrzest, i tego w
podeszłym wieku, który o własnych siłach nie może nic zrobić. Dla
zdrowego i chorego, silnego i słabego, dla wszystkich! Dzisiaj w
świecie, również w naszym kraju, odrzuca się to, co słabe, kruche,
co pozornie nie daje zysku, a człowiek niepełnosprawny odczuwa
lęk, załamanie i upokorzenie.
Jan Chrzciciel nie żąda, aby ludzie tak jak on poszli na pustynię, by
wiedli ascetyczne życie, ale wzywa i zachęca, byśmy dostrzegli
obok drugiego człowieka, byśmy zrozumieli, że także dla innych
ludzi przychodzi na ziemię Chrystus.

Podziękowanie
Ks. Łukasz Kluska, SAC, nasz misjonarz z Kuby składa wszystkim
parafianom wyrazy wdzięczności za wspólnie przeżyte rekolekcje oraz
modlitwę w intencji misji na Kubie a także za wszystkie złożone dary.
Wspólnie na misje na Kubie otrzymali nasi misjonarze sumę z naszej parafii
$3500.00! Wielkie Bóg zapłać za Waszą ofiarność i niech Pan bogaty w
miłosierdzie wszystkim błogosławi. Dobrych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia!

Apel Katolicki
Uprzejmie prosimy osoby, które przyjęły na siebie zobowiązania o złożenie ofiary na
cele Apelu Katolickiego, który powoli dobiega końca. Bóg zapłać za każdą ofiarę i
wyrzeczenie na ten cel. Wpisujemy się w ten sposób w dzieło edukacyjne i
charytatywne całego kościoła w myśl zachęty ojca św. papieża Franciszka.
Do tej pory deklaracje złożyło 160 ofiarodawców, na sumę $31,957.00 z czego
otrzymaliśmy $27,224.00. Przypominam, że cel naszego Apelu w tym roku to
ponad $35,000.00.
Prosimy o wypełnienie swoich dobrowolnie podjętych zobowiązań przed upływem
roku!

ADWENT

Kolęda

Wieniec Adwentowy – okrągły kształt wieńca
jest symbolem jedności i wieczności.
Przypomina powtarzający się cykl pór roku i
jest znakiem zwycięstwa Chrystusa.
Wiecznie zielone gałązki sosnowe lub
świerkowe, są symbolem wiecznego życia i
znakiem nadziei: na świat ma przyjść Mesjasz, który pokona ciemność,
zło i śmierć.
Świece na wieńcu adwentowym: 1 – świeca proroka (nadziei),
zapalana w I niedzielę, symbolizuje proroków którzy zapowiadali
przyjście Mesjasza; 2 – świeca Betlejem (pokoju), zapalana w 2
niedzielę adwentu na pamiątkę miejsca narodzin Zbawiciela; 3 – świeca
pasterzy, przypomina pasterzy, którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i
ogłosili światu radosną nowinę, skąd niesie nazwa tej niedzieli :
„Gaudete” (radujcie się) i dlatego ma kolor różowy; 4 – świeca Aniołów
(świeca miłości), zapalana w 4 niedzielę adwentu symbolizuje Aniołów,
którzy objawili się pasterzom w grocie betlejemskiej.
Świąteczny Porządek Mszy świętych

Prosimy o wypełnienie poniższej formy i przekazanie dla zapraszanego
księdza lub w czasie kolekty na tacę. Kolędę pragniemy rozpocząć
bezpośrednio po Świętach Bożego Narodzenia.

Kolęda 2019
…………………………………………………….
Imię i nazwisko
…………………………………………………….
Adres
…………………………………………………….
Telefon
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……………………………………………………
Najlepsze dni i pora kolędy

LUNES DE RECONCILIACIÓN
Será este lunes 17 de diciembre del 2018
desde 4PM a 8PM ¡¡ESTA ES TU ÚLTIMA
OPORTUNIDAD ANTES DE NAVIDAD!!

¡REGOCÍJATE!
El día de hoy se le ha llamado tradicionalmente “Domingo Gaudete” o de la “Alegría”.
El nombre latino se deriva de la petición de
Pedro en la segunda lectura de “alégrense
siempre en el Señor”, y del texto de la Misa en latín en el que
está basada esta lectura. La ironía y paradoja de esta alegría
cristiana se manifiesta en el hecho que Pablo escribió esas palabras en la prisión. Pero desde allí podía ver el progreso de la obra
de Dios.
¿Nos parece obvio a nosotros? Sentimos que este no es un
tiempo para la alegría cuando hay tanto sufrimiento e inmoralidad. Es interesante, entonces, que la primera lectura sea del
profeta Sofonías, que está casi exclusivamente preocupado con
sombrías visiones del Día del Juicio. Hoy la Iglesia selecciona la
única parte optimista de Sofonías, donde el profeta es tocado por
el espíritu del gozo.
Esta es, se nos asegura en todas partes, “la temporada de la
alegría”. Recuperemos ese espíritu de alegría en nuestra vida y
que se refleje en los que no tienen ese gozo. Copyright © J. S. Paluch Co.

POSADA NAVIDEÑA
Ya empezamos nuestra posada Navideña el dia sabado 15 de
Diciembre, 2018. Las familias interesadas en recibir la posada, favor
de comunicarse con la Sra. Martha Avilez (646)399-0191.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

Gn 49:2, 8-10; Sal 72 (71):1-4ab, 7-8, 17;
Mt 1:1-17
Martes:
Jer 23:5-8; Sal 72 (71):1-2, 12-13,
18-19; Mt 1:18-25
Miércoles: Jue 13:2-7, 24-25a; Sal 71 (70):3-4a, 5-6ab,
16-17; Lc 1:5-25
Jueves:
Is 7:10-14; Sal 24 (23):1-6; Lc 1:26-38
Viernes:
Cant 2:8-14 o Sof 3:14-18a;
Sal 33 (32):2-3, 11-12, 20-21; Lc 1:39-45
Sábado:
1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1, 4-8abcd; Lc 1:46-56
Domingo: Mi 5:1-4a; Sal 80 (81) :2-3, 15-16, 18-19;
Heb 10:5-10; Lc 1:39-45

LIMPIEZA DE
NUESTRA IGLESIA–
Sabato de 22 Diciembre, 2018 @ 9:30am

Colectas Navideña:

Nosotros agradecemos la generosidad de todos los feligreces durante la Navidad, en este tiempo que nos permite preparar nuestra iglesia para las fiestas.
Ademas, nos ayudan a compensar los costos de la calefaccion y limpieza de la
nieve durante el invierno. Hay tres clase de sobres en la parte posterior de la
iglesia:
Novena Navideña – Recordamos a nuestro seres queridos durante la
navidad;
Flores Navideña – para que nuestra parroquia lusca linda para la Navidad
Regalos Navideños para la Iglesia – para ayudar a compensar el costo
del invierno en nuestra iglesia. (coleccion sera el 17 de Diciembre
.Colecciones Para Caridades Católicas—que se cobrarán el 25 de
diciembre.
Gracias por cada acto de bondad y generosidad!!

En nombre del Comité Guadalupano
nuestro agradecimiento a todas las
personas que colaboraron con sus
donaciones. Gracias por su apoyo y
colaboración para las fiestas de Ntra
Madre Virgen de Guadalupe. ¡Que
Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los cuide!

PEREGRINACIÓN

ASOCIACIÓN- ApóstolMisericordiosodebe:
1.Rezar la coronillayundíadelanovenadelaDivinaMisericordia.
2. Veneraren sufamiliaydifundirlaimagen de laDivinaMisericordia.
3.CelebrarsolemnementelafiestadelaDivina Misericordia.
4. Profundizaren elconocimiento de ladevociónlamisericordia.
5. Vivirbajo los rayos de la gracia de JesúsMisericordioso.
6.Hacerdurante eldíaun actodepiedad (acción,palabra o la oración).
7.ConsagrarseaJesús.
*** SI ESTA INTERESADO EN RECIBIR ORACION EN SU HOGAR POR EL APOSTOLADO DELA MISERICORDIA***
Comuníquesecon Sra.MarthaAvilez (646)399-0191.

Guadalupanos organizan todas las semanas un encuentro espiritual con
María en las casas. Las familias interesadas en ser parte de esta peregrinación, se pueden comunicar con la Sra. Patricia (917)853-9483.

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 Zibi 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
OFICINA EN ESPAÑOL: los martes y los jueves; Tel. (718) 821-0231
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GRUPO DE ORACIÓN CARISMÁTICO
Los lunes a 7:30 pm en M/H. Comuníquense con Martha
Maria 718-418-9044 ó Juanita 929-666-8519

