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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.
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Let us love not in word or speech
but in deed and truth.
— 1 John 3:18
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DIRECTOR OF MUSIC— ORGANIST
Mr. Stanley Paszkowski - 917-767-2751
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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– MAY 2 —FIFTH SUNDAY OF
EASTER
8:00AM —  GIROLAMO MERCURIO—Avedessian family
9:30AM —  EDMUND GLAZA W 2 ROCZ. ŚMIERCI
 BRONISŁAW GLAZA W 37 ROCZ. ŚMIERCI
-od Elżbiety
11:00AM —  AGUSTIN GEJON—Arturo, Welda Gejon &
Family
12:30PM —  AMADEO MONTESDEOCA UNO AÑO DE
FALLECIDO—Espoosa e Hijos
7:00PM - O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA MARIOLI i JANA
RUSIŃSKICH W 33 ROCZ. ŚLUBU

MONDAY – MAY 3– SS. PHILIP AND JAMES
9:00AM —  ROSA DALSASS—Dalsass Family
7:00PM — O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA
CECYLII Z DZIEĆMI

TUESDAY - MAY 4
9:00AM —
7:00PM — ACCIÓN DE GRACIAS POR CUMPLEAÑOS DE
EMILY VELAZQUEZ—Sus Padres y Hermana

WEDNESDAY - MAY 5
9:00AM -  GEMMA ZENI—Dalsass Family
7:00PM — JÓZEF GRZYBACZ W 32 ROCZ. ŚMIERCI—Od
Córki
THURSDAY– MAY 6
9:00AM—  KATHLEEN DULLY—Deehan Family
7:00PM— GUILLERMINA RUBIO—Ligia Rubio

FRIDAY— MAY 7
9:00PM –  ANTONINA SPALLINO—Anna Montalbano
7:00pm – O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA KSIĘŻY
JERZIEGO I MARIUSZA—od parafian

SATURDAY - MAY 8
9:00AM —  AGNESE TRAPANI—Anna Gandolfo
5:30PM — MOTHER”S DAY MASS REMEMBERANCES

SUNDAY– MAY 9 —SIXTH SUNDAY OF
EASTER
8:00AM — MOTHER”S DAY MASS REMEMBERANCES
9:30AM — MOTHER”S DAY MASS REMEMBERANCES
11:00AM — MOTHER”S DAY MASS REMEMBERANCES
12:30PM — MOTHER”S DAY MASS REMEMBERANCES
7:00PM - MOTHER”S DAY MASS REMEMBERANCES

TODAY’S READINGS
First Reading — Barnabas reported to the apostles how Saul
had seen the Lord on the way (Acts 9:26-31).
Psalm — I will praise you, Lord, in the assembly of your people (Psalm 22).
Second Reading — This is God’s commandment: that we may
believe and love (1 John 3:18-24).
Gospel — I am the true vine; whoever remains in me will bear
much fruit (John 15:1-8).
Mother’s Day Mass Rememberance Envelopes for
all our Mothers, Living and Deceased are
available in the back of the Church.

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, Michael Barot
and Raymond Reyes.
Please remember all the sick and homebound in your prayers.

Fifth Sunday of Easter – Reflection
This Sunday’s Gospel is the story of the vine and the vine
grower from John’s Gospel. Jesus says: “I am the vine, you
are the branches. Whoever remains in me and I in him will
bear much fruit because without me you can do
nothing”.
The text invites us to live a more authentic Christian
spirituality. It offers us 3 reflections:
 that we seek to be disciples who have a deep and intimate relationship with Jesus – just as he has with the
Father;
 it challenges us to see how abiding in Jesus means that
we abide in community – being in and with, others in a
Christian community;
 that living the life of a disciple means allowing the Lord
to prune us – even if it’s painful – of attitudes, dispositions, actions that can be replaced with ones that are better – ones that enable us to bear much fruit.
MAY IS THE TIME TO HONOR MARY
OUR QUEEN AND MOTHER
during the month of May we will have
devotion to the
Blessed Virgin Mary everyday.
The month of May, the most beautiful
of the months, because it is the month
of the first flowers and fresh greenery.
Everything in it is fragrant and fresh.
During this time we are in the care of
Our Lady, the Blessed Virgin Mary.
We invite you to pray in the summaries
of the Loretan Litany by singing the
glory of Mary, our Mother.
Who else will understand their children
better, if not their own mother? We can
completely entrust ourselves to this. John Paul... "Let us go, we
hold ourselves like little children, to the Heart of Our Lady. (...)
2 It is the Heart who knows the children's voice, she will reverse
the painful blow."

REQUIREMENTS
FOR GODPARENTS!
Because some parishioners or others
who come to have their newborn babies
baptized, show some lack of knowledge
or understanding on the teaching of the church regarding sacraments,
we want to remind everyone about the requirements that need to be
met, BEFORE someone even asks another person to become a godfather or a godmother of one’s child. And so it follows:
The canonical requirements for godparents for Baptism and sponsors
for Confirmation are the following:
Must be a Catholic who is baptized and confirmed
Must be 16 years of age
Must regularly practice the faith
Must have membership in a Catholic parish
If married, must be married in the Church or in another Church,
with permission and a dispensation.
Why does the Church have these requirements?
The role of godparent is significant. During the celebration of the Sacrament of Baptism, the godparents make a promise to assist the parents of
the child in fulfilling their responsibility of forming the child in the
Catholic faith. In order to fulfill this promise, the godparent must themselves be living the Catholic faith and their lifestyle must be in keeping
with the teachings of the Church.
Simply put, you can’t sponsor someone for Baptism if you are not
yourself in full communion with the Church and the teachings of the
Church.
One of the canonical requirements of all Catholics is that they marry in
the Catholic Church.
There are sometimes Catholic couples who, are unaware that they were
required to marry in a Catholic Church before a priest or deacon.
Consequently, they married outside the Church before a civil authority
or another Christian minister.
Regardless of the reason for marrying outside the Church, these couples, presuming they have no previous marriages, can easily remedy the
situation by validating their marriage.
There are ways of validating a civil marriage. Please contact a local
priest.
Another challenging situation arises when a Catholic desires to marry in
the Church but she or he is divorced or wishes to marry someone who
is divorced.
Prior to marriage, an annulment of the previous marriage must first be
granted by the Church so that the couple can be “free” to marry. An
annulment is not the Catholic version of a divorce. It is a declaration
that the marriage was not valid from the very beginning and, therefore,
is not sacramental and not binding.
Pope Francis recently simplified the annulment process. I hope this
brief summary is helpful to you. Please contact the rectory ALWAYS
prior to choosing someone to become a godparent for your child.

Prayer to St. Joseph – during the Year of St. Joseph
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.

On April 24th and 25th
(or May 1st and 2nd)
we will ask everyone to consider making a gift
to the 2021 Annual Catholic Appeal at all of our
Masses.
You can also make a pledge today by texting
ACA to 917-336-1255
This year our annual goal is set at: $39,688.00. So far we have only 26
donors that amount to $4,115.00. Please be generous.

Prayer to Divine
Mercy
Let us daily consecrate ourselves and the whole world to the Mercy of
God!

God, Merciful Father, in Your Son, Jesus Christ, You have revealed Your love and poured it out upon us in the Holy Spirit, the
Comforter. We entrust to You today the destiny of the world and
of every man and woman. Bend down to us sinners, heal our
weakness, conquer all evil, and grant that all the peoples of the
earth may experience Your mercy. In You, the Triune God, may
they ever find the source of hope. Eternal Father, by the Passion
and Resurrection of Your Son, have mercy on us and upon the
whole world! Amen. By Saint John Paul II
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 .....................
3 Please cut out and drop in the Collection Basket or Mail to

the Parish office.

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
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
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.

5 Niedziela Wielkanocna - Rok Liturgiczny B
Czytania liturgiczne:
1 czytanie: Z Dziejów
Apostolskich 9, 26-31;
2 czytanie: Z 1 listu Św. Jana 3,
18-24;
Ewangelia: w/g św. Jana 15, 1-8;
Rozważanie:
W okresie paschalnym warto pamiętać i warto odnawiać w sobie nadzieję, że naszym powołaniem
jest obfite owocowanie: wyzwolenie z grzechów,
przemiana serca, nowy sposób życia i przemiana
świata wokół nas. To jest normalne i na to
powinniśmy czekać. Wbrew ludzkiej logice
uwarunkowań, która pozwala o sobie lub o innym
człowieku powiedzieć, że „z tej mąki chleba nie
będzie". W Bożej logice naszego życia jest wręcz
odwrotnie: „Bóg wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Bóg wybrał to, co nie jest". A jeśli
nasze serce nas oskarża, przypominając nam naszą
grzeszność? Bóg na szczęście jest większy od naszego serca. Co jednak jest warunkiem takiego owocowania?
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„Trwajcie we mnie" - odpowiada nam Jezus słowami
Ewangelii. Latorośl tylko dlatego owocuje pięknymi gronami,
że jest złączona z krzewem. My owocujemy tylko dlatego, że
jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Nie można jednak tego
trwania w Chrystusie sprowadzić do żadnego zewnętrznego
aktu, nawet tak niezwykłego jak regularne, choćby codzienne
przystępowanie do Komunii Świętej. Wielokrotnie Jezus
opowiadał św. Faustynie o cierpieniu, jakie sprawiają mu
dusze ozięble Jemu poświęcone: „Najboleśniej rani moje serce
niewierność duszy szczególnie przeze mnie wybranej; te
niewierności są ostrzami, które przebijają serce
moje" (Dzieniczek nr 3 67). A przecież byli to ludzie, którym
od strony zewnętrznej pobożności nie można było nic
zarzucić.
Piętnasty rozdział Ewangelii św. Jana jest zaproszeniem do
przyjaźni. Owocowanie to cecha przyjaciół Boga. Komunia
serc i zgoda woli - tak najkrócej możemy opisać Boże
zaproszenie. Jakie to niezwykłe. Ja mogę być przyjacielem
Boga. Jak więc mogę budować przyjaźń z Chrystusem i w niej
trwać?
Po pierwsze, zgadzając się na oczyszczenie serca. To sam
Ojciec oczyszcza każdą winorośl, która chce bardziej kochać i
przynosić owoc. Po drugie, przyjaźń budujemy przez poznawanie. Jak nas zachęca Jezus, Jego słowa mają w nas trwać.
By mogły, trwać muszą być ciągle poznawane. Po trzecie, przyjaźń jest budowana przez serdeczne obcowanie. I tu
nieocenioną pomocą jest dla nas Maryja: „Na duchowej drodze różańca, opartej na nieustannym kontemplowaniu - razem
z Maryją - Chrystusowego oblicza, ten wymagający ideał
upodabniania się do Niego jest osiągany przez obcowanie,
które moglibyśmy nazwać «przyjacielskim». Wprowadza nas
ono w naturalny sposób w życie Chrystusa i pozwala nam
jakby «oddychać» Jego uczuciami".
MAJÓWKA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Miesiąc maj jest tradycyjnie
poświęcony Maryi. Jak każdego
roku, rozbrzmiewać będą
przepiękne pieśni
maryjne. Wczesnymi wieczorami
niosą się "po górach, dolinach", bo
tym śpiewaniem katolicki lud i co
żyje razem sławi Maryję".
Początki tej tradycji sięgają czasów
króla Hiszpanii Alfonsa X (XIII
w.). Zbierano się wówczas przy
obrazie Matki Bożej, śpiewano na
Jej cześć Magnificat i przynoszono
kwiaty. Około 1725 r. ustalono sposób obchodzenia
nabożeństw majowych, do czego przyczynił się jezuita
Hannibal Dionizy z Werony w książeczce "Miesiąc Maryi". Do
połowy XVII w. majówki odprawiano głównie w klasztorach,
dopiero później zwyczaj ten przejęły kościoły
parafialne. Śpiewaną podczas majówek litanię, znaną jako
"Litania Loretańska" ułożono między 1150 a 1200 r.
Zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1587 r.
W naszej parafii nabożeństwo majowe będzie odprawiane w
poniedziałki, środy i piątki po Mszy wieczornej oraz niedziele o
18.15pm.
Zapraszamy i zachęcamy.

Módlmy się o Miłosierdzie dla naszego świata!
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu
Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i
każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom
ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny
Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla
bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej
miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.
Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

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.

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 26 ofiarodawców na
sumę $4,115.00.
WAŻNE!
W naszym kościele odprawiane są Msze święte według
normalnego porządku sprzed pandemii! Wszyscy jesteśmy
zobowiązani do zachowania środków bezpieczeństwa. Tzn:
obowiązek masek na twarzy, obowiązek dezynfekcji rąk i
zachowania odpowiedniego dystansu oraz Komunia Święta na
dłonie.
Nie można przekazywać znak pokoju przez podanie ręki.
Okazja do spowiedzi tylko w zakrystii poza czasem
sprawowanej Mszy świętej.
Nadal transmitujemy nasze Msze Święte niedzielne z kościoła.
Polska 9.30am, Angielska 11.00am i Hiszpańska 12.30pm.
Przypominamy że do odwołania obowiązuje dyspensa naszego
biskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy
Świętej – transmisje na Facebook naszej parafii pod: St
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Warunki dostąpienia
godności chrzestnych
to chrztu lub
świadków
bierzmowania:
Ponieważ niektórzy
parafianie lub inne
osoby, które przychodzą, aby ochrzcić swoje
dziecko, wykazują brak wiedzy lub zrozumienia
nauczania Kościoła na temat sakramentów, chcemy
przypomnieć wszystkim o wymaganiach, które
należy spełnić, ZANIM ktoś poprosi inną osobę do
godności chrzestnych lub świadka przy
bierzmowaniu:
- Musi być katolikiem, który jest ochrzczony i
bierzmowany
- Musi mieć ukończone 16 lat
- Musi regularnie praktykować wiarę
- Musi być członkiem parafii katolickiej i mieć
zaświadczenie ze swojej parafii
- Osoby w związku małżeńskim muszą posiadać
sakrament małżeństwa w Kościele lub w innym
Kościele, za zgodą i dyspensą biskupa.
Dlaczego Kościół ma takie wymagania?
Rola chrzestnego jest znacząca. Podczas celebracji
sakramentu chrztu rodzice chrzestni składają
przyrzeczenie pomocy rodzicom dziecka w
wypełnianiu ich obowiązku wychowania dziecka w
wierze katolickiej.
Aby spełnić tę obietnicę, chrzestny musi sam żyć
wiarą katolicką, a ich styl życia musi być zgodny z
nauczaniem Kościoła.
Jednym z kanonicznych wymagań wszystkich
katolików jest zawarcie małżeństwa w Kościele
katolickim.
Czasami zdarzają się katolickie pary, które zawarły
związek małżeński poza Kościołem przed władzą
cywilną lub duchownym innego wyznania
chrześcijańskiego.
Bez względu na powód zawarcia małżeństwa poza
Kościołem, te pary, zakładając, że nie zawarły
wcześniej małżeństw, mogą z łatwością zaradzić tej
sytuacji, potwierdzając swoje małżeństwo.
Nikt to żyje w związku niesakramentalnym nie
zostanie dopuszczony do godności chrzestnych.
Mam nadzieję, że to krótkie podsumowanie jest
pomocne. Prosimy ZAWSZE o kontakt z plebanią
przed wybraniem osoby, która zostanie rodzicem
chrzestnym dla Twojego dziecka by uniknąć
niepotrzebnych nieporozumień.

VIVIR LA SANTA MISA
Hoy, el
Evangelio
presenta la
alegoría de la vid
y los sarmientos.
Cristo es la
verdadera
vid,
nosotros somos
los sarmientos y
el Padre es el
viñador.
El Padre quiere
que demos
mucho fruto. Es
lógico. Un
viñador planta la
viña y la cultiva para que produzca fruto abundante.
Si nosotros montamos una empresa, querremos que
rinda. Jesús insiste: «Yo os he elegido a vosotros, y
os he destinado para que vayáis y deis fruto».
Eres un elegido. Dios se ha fijado en ti. Por el
bautismo te ha injertado en la viña que es Cristo.
Tienes la vida de Cristo, la vida cristiana. Posees el
elemento principal para dar fruto: la unión con
Cristo, porque «el sarmiento no puede dar fruto por
sí mismo, si no permanece en la vid». Jesús lo dice
taxativamente: «Separados de mí no podéis hacer
nada». «Su fuerza no es sino suavidad; nada hay tan
blando como esto, y nada como esto tan
firme» (San Francisco de Sales). ¿Cuántas cosas has
querido hacer sin Cristo? El fruto que el Padre
espera de nosotros es el de las buenas obras, el de la
práctica de las virtudes. ¿Cuál es la unión con
Cristo que nos hace capaces de dar este fruto? La fe
y la caridad, es decir, permanecer en gracia de Dios.
Cuando vives en gracia, todos los actos de virtud
son frutos agradables al Padre. Son obras que
Jesucristo hace a través tuyo. Son obras de Cristo
que dan gloria al Padre y se convierten en cielo para
ti. ¡Vale la pena vivir siempre en gracia de Dios!
«Si alguno no permanece en mí [por el pecado], es
arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; luego
(...) los echan al fuego y arden». Es una clara alusión al infierno. ¿Eres como un sarmiento lleno de
vida?
Que la Virgen María nos ayude a aumentar la gracia
para que produzcamos frutos en abundancia que
6
den gloria al Padre.

Santa Margarita María Alacoque
Cuando Santa Margarita María Alacoque asistía a
la Santa Misa, al voltear hacia el altar, nunca dejaba de mirar al Crucifijo y las velas encendidas.
¿Por qué? Lo hacía para imprimir en su mente y su
corazón, dos cosas: El Crucifijo le recordaba lo
que Jesús había hecho por ella; las velas encendidas le recordaban lo que ella debía hacer por Jesús, es decir, sacrificarse consumirse por El y por
las almas.

Al invocar a «Santa María, Madre de Dios», los
cristianos suplican a aquella que por singular privilegio es inmaculada Madre del Señor: «Ruega
por nosotros pecadores», y se encomiendan a ella
ahora y en la hora suprema de la muerte.
La oración a María
Catequesis de Juan Pablo II (5-XI-97)

Requisitos para ser padrino.

LECTURAS DE LA
Debido a que algunos feliSEMANA
greses u otras personas que
vienen a bautizar a sus bebés recién nacidos muestran
Lunes: 1 Cor 15:1-8; Sal 19 (18):2-5; Jn 14:6-14
cierta falta de conocimiento
Martes: Hch 14:19-28; Sal 145 (144):10-13ab, 21;
o comprensión de la enseJn 14:27-31a
ñanza de la iglesia con resMiércoles:Hch 15:1-6; Sal 122 (121):1-5;
pecto a los sacramentos, queremos recordarles a todos,
Jn 15:1-8
los requisitos que deben cumplirse, ANTES de que alguien incluso pregunte a otra persona para que sea paJueves:
Hch 15:7-21; Sal 96 (95):1-3, 10;
drino o madrina de un hijo.
Jn 15:9-11
Los requisitos canónicos para los padrinos del Bautismo
Viernes: Hch 15:22-31; Sal 57 (56):8-10, 12;
y los padrinos de la Confirmación son los siguientes:
Jn 15:12-17
Debe ser un católico bautizado y confirmado.
Sábado: Hch 16:1-10; Sal 100 (99):1b-3, 5;
Debe tener 16 años
Jn 15:18-21
Debe practicar la fe con regularidad
Domingo: Hch 10:25-36, 34-35, 44-48;
Debe tener membresía en una parroquia católica
Sal 98 (97):1-4; 1 Jn 4:7-10 o 1
Si está casado, debe estar casado en la Iglesia o en
Jn 4:11-16; Jn 15:9-17 o Jn 17:11b-19
otra Iglesia, con permiso y una dispensa.
¿Por qué la Iglesia tiene estos requisitos?
El papel de padrino es significativo. Durante la celebración del Sacramento del Bautismo, los padrinos prometen
ayudar a los padres del niño a cumplir con su responsabilidad de formar al niño en la fe católica. Para cumplir
esta promesa, el padrino debe vivir la fe católica y su
estilo de vida debe estar de acuerdo con las enseñanzas
de la Iglesia. En pocas palabras, no puede patrocinar a
alguien para el bautismo si no está en plena comunión
con la Iglesia y las enseñanzas de la Iglesia.
Uno de los requisitos canónicos de todos los católicos es
que se casen por la Iglesia Católica.
April 24 and 25
A veces hay parejas católicas que desconocen que se les
(or May 1 and 2)
we will ask everyone to consider making a donation
exigió que se casaran en una Iglesia católica antes que un
to
the 2021 Annual Catholic Appeal at all our masses.
sacerdote o un diácono. En consecuencia, se casaron fueYou can also make a promise today by texting
ra de la Iglesia ante una autoridad civil u otro ministro
ACA at 917-336-1255
cristiano.
Este año nuestra meta anual se establece en: $39,688.00.
Independientemente de la razón para casarse fuera de la
Hasta ahora sólo tenemos 26 donantes que ascienden a
Iglesia, estas parejas, asumiendo que no han tenido matri$4,115.00. Por favor, sé generoso.
monios anteriores, pueden remediar fácilmente la situación validando su matrimonio.
INFORMACIÓN DE SAN ALOYSIUS
BAUTISMO.
Por
favor traer el Acta de Nacimiento del niño.
Hay formas de validar un matrimonio civil. Comuníquese
Padrinos
deben
ser
católicos practicantes y traer la carta de su pacon un sacerdote local.
rroquia.
Otra situación desafiante surge cuando un católico desea
MATRIMONIO. Por favor habla con el Padre Mario 6 meses antes.
casarse por la Iglesia, pero está divorciado o desea casarUNCIÓN DE ENFERMOS: Si tiene emergencia llame a la oficina.
se con alguien que está divorciado. Antes del matrimoQUINCEAÑERAS Y TRES AÑOS: con reservación de un mes.
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN. Las confesiones
nio, la Iglesia debe otorgar la anulación del matrimonio
(español)
los jueves de 6:30 pm a 7:00 pm.
anterior para que la pareja pueda ser "libre" para contraer
matrimonio. Una anulación no es la versión católica de
LA MISA DOMINICAL: 12:30 pm; LOS MARTES Y JUEVES:
un divorcio. Es una declaración de que el matrimonio no
@ 7:00 pm
fue válido desde el principio y, por lo tanto, no es sacraOFICINA EN ESPAÑOL: los martes y los jueves;
7 Tel. (718) 821-0231
mental ni vinculante.
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