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 29, 2018
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. 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

PRAY FOR THE SICK
Tony Iovino, Anna Braccioforte, Joseph Scarfo, Salvador, Eliza
Mae & Anecito Sorriano, Carmello Agosto, Justin Pappas,
Angelo Tommolino, Nina DiGiovanna, Frank Campanella,
Dianne Saviano, Sherril Thrasher, Emily Nobleza, Lucille
Leirer, Ruth Lowe, Norah Valenti, Gabriella Armani, Roberto
Conde, Danny Giovanniello, Janine Russo, Agnes Gandolfo,
Josefina Troche, Carmelo Abbruzzesi, Lucy Pecorella, Josef
Schmidt Jr., Lenny Abbruzzesi, Marie Alexander, Lucille
Kelton, Maria Klesin, Michelle Campanella, Teresa Kobylinska ,
Maria Oliva, Zeny Mucio, Margaret Guinta, Justin Quirki , Mary
Mercurio, Sr. Noami Valdes, Ed DeAmicis , Erlinda Salvador,
Editha C. Maravilla,Christian Ibe, Marion Kueber, Jocelyn Ibe,
Lomnita Bernal , Filomena Cabahug, May Jean Reyes, James
Leung, Benedict Pensato, Judy Bonn, Stephen Suida, Valerie
Valdes, and Celsa Herrera, Nina and Andrea Ognibene,
Graziella Avarino, Anna Gandalfo, Mary Mecurio, and Peggy
May.

SUNDAY– JULY 29 - SEVENTEENTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME
8:00AM —  DOLOROSA ABUYAN 2nd DEATH
ANNIVERSARY - Mr. & Mrs. Alfonso
9:30AM —  WŁADYSŁAW i STEFANIA SZCZEPANEK—od
Córki z Rodziną
11:00AM —  ROSE CONCERT—Concert Family
12:30PM — BAUTIZO BRIANA CELESTE GARCIA
7:00PM — PETER KOWALEWSKI i RODZINA O OPIEKĘ
BOŻE BŁOGOSLAWIENSTWO i ZDROWIE

MONDAY – JULY 30
9:00AM —
7:00PM —

TUESDAY - JULY 31 - ST. IGNATIUS

Please remember all the sick and homebound in your prayers.

9:00AM —  ANNA STAUDER - Stauder Family
7:00PM —

TODAY’S READINGS

WEDNESDAY - AUGUST 1 - ST. ALPHONSUS

9:00pm –  SALVATORE SPALLINO - Anna Montalbano

First Reading — When they had eaten, there was
some left over, as the LORD had said (2 Kings 4:42-44).
Psalm — The hand of the Lord feeds us; he answers
all our needs (Psalm 145).
Second Reading — Strive to preserve the unity of
the spirit through the bond of peace (Ephesians 4:1-6).
Gospel — Jesus took the loaves, gave thanks, and
distributed them to those who were reclining, and
also as much of the fish as they wanted (John 6:1-15).

7:00PM –

REFLECTION

9:00AM—  FOR ALL THE PEOPLE OF THE PARISH
7:00PM—

THURSDAY– AUGUST 2
9:00AM—  MARIO DALSASS - Dalsass Family
7:00PM—

FRIDAY— AUGUST 3

This week marks the beginning of a kind of
“liturgical detour.” We have been listening to Saint
Mark’s Gospel during this liturgical year (Year B). Today we begin to hear a long section from John’s Gospel,
starting with the miracle of the multiplication of the
loaves and fishes. This miracle story is a prelude to the
Lord’s statements that we will begin hearing in a few
weeks, in which Jesus refers to himself as the “bread of
life.” Each week we witness a miracle at Mass. We do
not see a multiplication of loaves before us. What our
eyes of faith allow us to see is the miracle of the transformation of common elements—bread and wine—into the
Lord’s Body and Blood. Once we have received the
Lord, the multiplication begins, for in the Eucharist we
are strengthened to multiply our efforts to feed the poor,
shelter the homeless, and bring comfort to the despairing.

SATURDAY— AUGUST 4 - ST. JOHN VIANNEY
9:00AM — HAPPY BIRTHDAY MARK VINCENT BALUYUT Family
5:30PM —  LOUIS SCHNEIDER - His Sister

SUNDAY– AUGUST 5 - EIGHTEENTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME
8:00AM —
9:30AM —  WŁADYSŁAW KOŁACZ
11:00AM —  REULITA ROY VALENCIA C– ROY FAMILY
12:30PM —  EDGAR GILBERTO CASTRO 2 AÑOS DE
FALLECIDO - Esposa e Hija
7:00PM —

The Sacramental BREAD AND WINE
for the week of JULY 29— AUGUST 4
NO INTENTION TAKEN
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The collection for David!

The SANCTUARY LAMP
will burn for the week of
JULY 29 — AUGUST 4
NO INTENTION TAKEN
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Expressions of gratitude on behalf of David! God bless
all the donors for $ 2686.00!
We ask for prayer support for David and his parents .

Registration for Faith
Formation
classes 2018 –2019
are now being acccepted .

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

PARISH MEMBERSHIP
NAME________________________________________

PLACE:
ST. ALOYSIUS RECTORY
DATE:
TUESDAY TO FRIDAY
FROM:
9:00AM TO 4:00PM
Please bring a copy of your Child’s Baptismal
Certificate... Don’t wait for the Fall start
now. All who were registered last year need
to re-register for this coming year.
Evening hours by appointment only!!!

ADDRESS____________________________________
CITY____________________________ZIP _________
PHONE NO.________________________

CHECK ONE:
NEW REGISTRATION/ENVELOPES .................
CHANGE OF ADDRESS .....................

SAVE THE DAY!!!

MOVING OUT OF PARISH .....................

The end of the Jubilee Year and the
Dedication of the Parish Bells!

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

Please, mark your calendars today! Dedication of
Parish Bells is also a great opportunity for us to
finish the celebrations of our Parish Jubilee of the
125th anniversary of the Parish.
The act of dedicating bells and clocks will be done
by Bishop Witold Mroziewski, on September 22,
Saturday, after the Solemn Holy Mass (trilingual)
which will exceptionally be celebrated on this day
at 4.30pm!
After the Mass, Dedication of Restored Bells and
Clocks followed by a Parish Banquet.
Tickets for the Banquet will be available in the
Parish office from Sunday, September 2. Reservations can be made in advance. The price of the
ticket for the Banquet is $ 50.00 per person.

STAND FIRM
In time of desolation one should never make a change, but
stand firm in the resolutions and decisions that guided one the
day before the desolation.
—St. Ignatius of Loyola
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.

2018 Annual Catholic Appeal
Gifts made to the Annual Catholic
Appeal will provide support to
tens of thousands of people in
Brooklyn and Queens through key
programs, ministries, and services administered by the Diocese of Brooklyn. Join us and answer the call
by making a gift to the 2018 Annual Catholic
Appeal. Please visit: https://
catholicfoundationbq.org/annual-catholicappeal/. Our Goal is $35,412.00, so far 153
donors have made Pledges for $29,757.00
with $17,662.50 paid . Please be generous.

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.
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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.

17 Niedziela zwykła roku 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.

Intencje Mszalne i świece wotywne
W okresie wakacyjnym jest duża ilość
dostępnych intencji Mszalnych. Prosimy o
zgłoszenia po Mszach lub do kancelarii
parafialnej.
Przypominamy, że w naszym kościele płoną: Świeca
Wotywna ku czci Matki Bożej Częstochowskiej oraz
Świeca Wotywna przed Najświętszym
Sakramentem. Można te świece „sponsorować” w
różnych intencjach. Zgłoszenia prosimy kierować do
rektoratu plebanii. Również można w konkretnej
intencji lub ku pamięci sponsorować chleb
eucharystyczny oraz wino na celebracje Mszy
Świętych.
Apel Katolicki zapewnia
kluczowe wsparcie w
budowaniu lokalnego kościoła,
troszcząc się o powołania
kapłańskie, zapewnienie
kapelanów w szkołach,
szpitalach i więzieniach, Katolickie Biuro Migracyjne,
Program Pomocy Parafiom, Biuro Formacji Wiary,
Fundację Przyszłość w Edukacji, która zapewnia
stypendia dla dzieci i młodzieży.
Do tej pory 153 ofiarodawców złożyło obietnicę na
sumę $29,757.00. Suma przekazana to $17,662.50. Cel
Apelu to $35,412.00. Prosimy o aktywny udział w
Apelu. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Zbiórka dla Dawidka!
Wyrazy wdzięczności w imieniu Dawidka! Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom za $2686.00!
Prosimy o wsparcie modlitewne dla Dawidka i jego
Rodziców oraz akcji pomocy by on mógł żyć.

Wakacje z Bogiem, nie od Boga!
Zakończenie Roku Jubileuszowego oraz
poświęcenie dzwonów parafialnych!
Prosimy już dziś zaznaczyć swoje kalendarze!
Poświęcenie dzwonów parafialnych staje się dla nas
też doskonałą okazją zakończenia obchodów naszego
parafialnego Jubileuszu 125-cio lecia parafii.
Aktu poświęcenia dzwonów i zegarów dokona ks.
Biskup Witold Mroziewski, dnia 22 września, sobota,
po uroczystej Mszy Świętej (trójjęzycznej) która tego
dnia wyjątkowo zostanie odprawiona o godz. 4.30pm!
Po Mszy poświęcenie odrestaurowanych dzwonów i
zegarów a po tym bankiet parafialny.
Bilety na bankiet będą dostępne w biurze
parafialnym od niedzieli 2 września. Rezerwacji
można dokonać wcześniej. Cena biletu na bankiet to
$50.00 od osoby.

Ludźmi wierzącymi jesteśmy
zawsze, nie tylko w dniach
pracujących. Od Pana Boga i
Jego świętych nakazów wakacji
nie ma i być nie może. Jak
przeżyć urlop, by nie wpłynął on
negatywnie na życie duchowe?
Jak przeżyć dobrze weekend w górach,w Pensywanii czy
też w Upstate New York? Jest na to kilka prostych
sposobów!
- Sprawdź gdzie jest najbliższy kościół!
- Sprawdź kiedy oprawiana jest niedzielna Msza Święta!
- Zacznij dobrze dzień. Zacznij dzień od modlitwy!
- Zakończ dobrze dzień. Modlitwa przed snem!
- Kto ma uszy, niechaj słucha!
4 - Nie marnuj czasu na głupoty!

CATEQUESIS

Inscripciones para el Año 2018- 2019
desde el mes de Julio.
Registraciones disponibles después
de la Misa del domingo y en Rectoría
Martes y Jueves horario de oficina.

MILAGRO SEMANAL
Esta semana señala el comienzo de
una especie de “desvío litúrgico”.
Hemos estado escuchando el
Evangelio según san Marcos durante este año litúrgico (Ciclo B).
Hoy comenzamos a escuchar una
larga sección del Evangelio según
san Juan que empieza con el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Este milagro es un preludio de las declaraciones del Señor, que
comenzaremos a escuchar en algunas semanas, en las que
Jesús se llama a sí mismo el “Pan de Vida”. Cada semana
somos testigos de un milagro en la Misa. No vemos la
multiplicación de panes. Lo que vemos con los ojos de la
fe es el milagro de la transformación de elementos comunes, pan y vino, en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Una
vez que hemos recibido al Señor, comienza la multiplicación, porque en la Eucaristía se nos fortalece para multiplicar nuestros esfuerzos por alimentar a los pobres, darles refugio a los que no tienen hogar y brindarles consuelo a los afligidos.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
El día 2 de agosto es la fiesta de Santa María de los
Ángeles, patrona de Costa Rica y de los franciscanos.
En 1635 la mestiza Juana Pereira descubrió una pequeña imagen de María con el Niño Dios. Varias veces la imagen se le perdió y regresaba al sitio donde
la había encontrado el día 2 de agosto. Por esta razón
el lugar a donde regresaba se convirtió en su santuario y se le dio el título de Nuestra Señora de los Ángeles en honor de la capilla dedicada a Santa María
de los Ángeles afuera del pueblito de Asís en Italia.
Esta capillita reconocida como la Porciúncula
(pedacito de tierra) fue restaurada por san Francisco.
Allí nació la familia franciscana y Francisco insistió
que los frailes nunca abandonaran ese lugar porque
era consagrado a Dios. Allí María y los ángeles alababan a Dios cuando los seres humanos habían dejado
de hacerlo.
Según parece, la imagen costarricense también
insistió en quedarse en un pedacito de tierra consagrado a Dios donde sus hijos e hijas pueden recurrir a
ella y adorar al Dios eterno.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:

Jer 13:1-11; Dt 32:18-21; Mt
13:31-35
Martes: Jer 14:17-22; Sal 79 (78):8,
9, 11, 13;
Mt 13:36-43
Miércoles: Jer 15:10, 16-21; Sal 59 (58):2-4, 10-11, 17-18;
Mt 13:44-46
Jueves:
Jer 18:1-6; Sal 146 (145):1b-6ab; Mt 13:47-53
Viernes: Jer 26:1-9; Sal 69 (68):5, 8-10, 14; Mt 13:54-58
Sábado: Jer 26:11-16, 24;
Sal 69 (68):15-16, 30-31, 33-34; 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

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

PEREGRINACIÓN
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.

Los obsequios hechos a la Campaña Católica Anual
brindarán apoyo a decenas de miles de personas en
Brooklyn y Queens a través de programas clave,
ministerios y servicios administrados por la Diócesis de Brooklyn.
Únase a nosotros y responda la llamada haciendo un regalo a la
Campaña Católica Anual 2018. Por favor visite: https://
catholicfoundationbq.org/annual-catholic-appeal/
Promesas por $ 29,757.00 de 153donantes con $ 17,662.50. Por
favor se generoso.

ASOCIACIÓN- Apóstol Misericordioso debe:
1. Rezar la coronilla y un día de la novena de la Divina Misericordia.
2. Venerar en su familia y difundir la imagen de la Divina Misericordia.
3. Celebrar solemnemente la fiesta de la Divina Misericordia.
4. Profundizar en el conocimiento de la devoción la misericordia.
5. Vivir bajo los rayos de la gracia de Jesús Misericordioso.
6. Hacer durante el día un acto de piedad (acción, palabra o la oración).
7. Consagrarse a Jesús.

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

*** SI ESTA INTERESADO EN RECIBIR ORACION EN SU HOGAR
POR EL APOSTOLADO DE LA MISERICORDIA***
Comuníquese con Sra. Martha Avilez (646)399-0191.

GRUPO DE ORACIÓN CARISMÁTICO
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Los lunes a 7:30 pm en M/H. Comuníquense con
Martha Maria 718-418-9044 ó
Juanita 929-666-8519

