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.

The Baptism of the Lord
January 10, 2021
All you who are thirsty, come to the water!
— Isaiah 55:1

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
Tony Iovino, Anna Braccioforte, Joseph Scarfo, 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, Marie & Carmelo Abbruzzesi, Lucy
Pecorella, Josef Schmidt Jr., Lenny Abbruzzesi, Marie Alexander, Maria
Klesin, Teresa Kobylinska , 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 ,Tara Pappas, Bro. Carmine Annunciata,
SM, Marcella Czech, Susana Morales, Madeline Destefano, Michael
Almstadt., Michele Bowes, Juan Antonio Perez , Anatina Maria Vargas,
Evarista Baluyut, Hilario Bulosan , Milagros Ibe ,Ralf Silvestre and
Marianita Ibica.

SUNDAY– JANUARY 10 – BAPTISM OF THE LORD
8:00AM — FOR ALL THE PEOPLE OF THE PARISH
9:30AM —  JULIA i ZDZISŁAW RUSEK—Kurzatkowski
Family
11:00AM — MARY MERCUTRIO—Anna Maria & Antonino
Pirrone
12:30PM —  ARYANNA MINAYA—Niurka y Familia
7:00PM —  BOHDAN ŚPIEGOWSKI—od Ewy i Irenusza

MONDAY – JANUARY 11
9:00AM — FRANCES VASILE—Vasile Family
7:00PM — O ZDROWIE i BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WNUKOW
NIKODEMA, MAKSMILIANA i WIKTORA

TUESDAY - JANUARY 12
9:00AM —  GABI ARMANI—M. Donelly
7:00PM —  ARIEL ENCARNACION AQYUINO 4 MESES DE
FALLECIDO—Grupode Oración Jesus es el Señor

Please remember all the sick and homebound in your prayers.

TODAY’S READINGS

WEDNESDAY - JANUARY 13

First Reading — Behold my servant with whom I am
pleased; he shall bring forth justice to the nations
(Isaiah 42:1-4, 6-7) or Isaiah 55:1-11.
Psalm — The Lord will bless his people with peace
(Psalm 29) or Isaiah 12:2-6.
Second Reading — God anointed him with the Holy
Spirit (Acts 10:34-38) or 1 John 5:1-9.
Gospel — You are my beloved Son, with you I am well
pleased (Mark 1:7-11).

9:00AM —  LORETTA TRAPANI—ANNA GANDOLFO
7:00PM —  JANINA & JAN BALUTA—Od Rodziny

THURSDAY– JANUARY 14
9:00AM—  SHAWN MALONEY—Deehan Family
7:00PM—  ORLANDO LINERO - Claret Kukol

FRIDAY— JANUARY 15
9:00AM—  MARY MERCURIO– Pillicone Family
7:00PM—O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I WSZELKIE ŁASKI
DLA BOŻENY GLAZA—od Eli z Mężem

REFLECTION

SATURDAY - JANUARY 16

When new sod is put in, it needs constant saturation
with water. Landscapers say that this “knits” the sod to
the soil. The same when a branch is grafted onto a tree:
the poultice that joins them at the splice must be kept wet
at all times. Water is the stuff that binds the very cells of
our bodies together. No wonder religions throughout all
times and cultures have used it so prominently. When
Jesus stepped into the Jordan for baptism, he “knit” himself to what had come before him. By going to the Jordan, he made himself one with the people of Israel who
had crossed it into their Promised Land. With John the
Baptist, Christ wove himself into the prophetic tradition
that heralded the coming reign of God. He had become
fully human in the waters of Mary’s womb, and by partaking in the rite of the baptism of repentance, Jesus
identified himself with our sinful, frail humanity. It is
through the waters of baptism that Christ continues to
graft new members onto his Body, the Church; through
these waters we are cleansed from sin and filled with the
promise of grace, given our destiny for eternal life. For
us, as for Jesus, it is also the waters of baptism that inaugurate our mission to proclaim the Good News.

9:00AM — THANKSGIVING FOR GOOD HEALTH &
PROTECTION—Tangonan & Agustin Families
5:30PM — KATELYN COURT SWEET 16 - PARENTS

SUNDAY– JANUARY 17 – SECOND SUNDAY IN
ORDINARY TIME
8:00AM — FOR ALL THE PEOPLE OF THE PARISH
9:30AM —  FRANCISZEK FILONIK W 2 MIESIACE PO
ŚMIERCI—od Rodziny
11:00AM — JOSE VILLANUEVA—Al & Linda Dimatulac
12:30PM —
7:00PM — JÓZEF KARWOWSKI—od Rodziny

SACRAMENTAL BREAD & WINE
for the week of
JANYUARY 10—JANUARY 16

The SANCTUARY LAMP
will burn for the week of
JANUARY 10—JANUARY 16
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2021 YEAR OF RENEWAL OF
CATHOLIC EDUCATION

This time in January marks an end to the “Christmas Season” as we think of it; time to take down the tree, return
the unwanted gifts, and hide the Christmas cookies in the
face of New Year’s Resolutions.
The Solemnity of the Baptism of the Lord, however, tells
us to STOP what we are doing and remember our baptism as we celebrate the Baptism of the Lord Jesus.
From our Baptism comes the source of the evangelization
in the church.
St. Pope Paul VI stated: The task of evangelizing all people constitutes the essential mission of the Church. It is a
task and mission which the vast and profound changes of
present-day society make all the more urgent. Evangelizing is in fact the grace and vocation proper to the Church,
her deepest identity. She exists in order to evangelize.
It is in the spirit of evangelization in the Lord, throughout
the Diocese, we are engaging in a “Year of Renewal for
Catholic Education.”
This is an opportunity for the collective faithful to share
the joy of Jesus through our children.
We understand that we are called to share His message
through the new evangelization.
The “Year of Renewal” is an opportunity to manifest the
knowledge and truth of Jesus to all.
We have all heard the truth of Jesus; it brings us to the
pews each Sunday. Our call now is for evangelization.
We must look to the children as the future of our Faith.
The children will be the ones who will carry our faith
forward as we look ahead.
St Pope John Paul II, said: “Young people of "World
Youth Day," the Church asks you to go, in the power of
the Holy Spirit, to those who are near and those who are
far away.
Share with them the freedom you have found in Christ.
People thirst for genuine inner freedom.
They yearn for the Life which Christ came to give in
abundance…. In your hands, carry the Cross of Christ.
On your lips, the words of Life. In your hearts, the saving
grace of the Lord.”
These words express our goals for renewal; they stem
from evangelization: creating vibrant opportunities for
Catholic education in our Catholic Academies, Parish
Schools, and Religious Education Programs.
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Research has repeatedly shown that high-quality Catholic
education has a lasting impact on the faith lives of the
students.
Students who experience vibrant religious education are
more likely to attend church as adults, involve their families in a parish, volunteer, and enter into an ordained life.
By investing in our children, we are investing in the future of the Church.
The Renewal for Catholic Education will seek to
strengthen different areas of Catholic education with the
core focus being the development of vibrant in schools as
well as parishes.
The Renewal will also address enrollment, academic excellence, financial viability, and governance.
Each of these themes will include action steps taken within parishes, Catholic Academies, and Parish Schools that
seek to strengthen Catholic Education.
The path forward is not always clear but what remains
true is the importance of journeying together.
As a faith community, we cannot engage in this journey
alone. It is only through the strength of the faithful that
change can occur.
Pope Francis, in 2019 challenged us all when he said: It
is not enough to know where Jesus was born, as the
scribes did, if we do not go there. It is not enough to
know that Jesus was if we do not encounter him.
When his place becomes our place, when his time becomes our time, when his person becomes our life, then
the prophecies come to fulfilment in us.
Then Jesus is born within us. He becomes the living God
for me.
As we seek the renewal of Catholic education, consider
offering physical gifts but also consider the gifts of time
and prayer.
We enter into this period of renewal understanding the
challenges that lie ahead.
We ask that you pray for the mission of Catholic education and engage in our efforts to bring the love and understanding of Christ to all children.
AN ANCIENT BAPTISTERY
One of the most ancient and enduring sites for baptism in Rome is the church of San Giovanni in Fonte.
This church is in fact a baptistery, and houses the font for
the Lateran Basilica, the cathedral of Rome. The Emperor
Constantine sponsored its construction in the year 315,
and it is therefore the oldest baptistery in the world. It is
the model for nearly all later baptisteries, including perhaps the font in your own parish church.
—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

REHEARSAL

Psalms are sung in the home and rehearsed in the
streets.
—St. Ambrose

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

PARISH
MEMBERSHIP
NAME________________________________________
ADDRESS____________________________________
CITY ___________________________ZIP _________

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

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

IN GRATITUDE

2020 Annual
Catholic Appeal.

FOR ALL CHRISTMAS
DECORATION DONATIONS 2020
FLOWERS GIVEN BY:
Alejo & Erlinda Dimatulac

Rodzina: M&J Jurek z dziećmi

Joaquin Fonseca

IN MEMORY OF
DECEASED FAMILY
MEMBERS OF PALMA,
DIMATULAC, WAI,
BOCHOVE &
VILLANUEVA
ANTONI SECZESAY i
ZA ZMARŁYCH Z
RODZIN: SZCZĘNYCH,
NADDNYCH, JURKÓW
CHLEBKÓW i ZA DUZE
W CZYŚCU CIERPIĄCE
FONSECA FAMILY

FIESTA NG STO NINO
SANTO NINO
SUNDAY , JANUARY 24, 2020 AT THE
11:00 AM MASS
WE WILL CELEBRATE THE 36TH ANNIVERSARY OF THE SANTO NINO
FEAST
DONATIONS PAYABLE TO
ST. ALOYSIUS ARE WELCOMED
DUE TO COVID-19 WE WILL ONLY HAVE THE
MASS IN CHURCH
ALL ARE WELCOME ESPECIALLY THE CHILDREN

We pray for the success of the Annual Catholic Appeal in
our parish and diocese this year, that the Holy Spirit may
move us in faith to unite our prayers with our financial support to do the good works of Christ during the COVID-19
Pandemic too feed the hungry, educate the young visit the
sick and imprisoned, welcome the stanger and increase
vocations to the priesthood so that the Eucahrist may always be celebrated for God’s people we pray to the Lord.
Join us and respond to the call by donating a gift to the
Annual Catholic Appeal to show that I am pleased to report
to you the status of our annual
catholic appeal at St. Aloysius. Our Parish GOAL is:
$38,687.00 and we must reach it before December 31 of
this year. It may seem like a large figure , however,
through the support of 96 households, we have already
secured 29,361.00 in pledges. THANK YOU!

PLEASE
Show our support to the businesses that advertise in our
bulletin. If you own a Business or a service do you want to
be in the bulletin? If so please contact our bulletin company
J.S. Paulch at 1800-524-0263 or our Sales Representative
Joe Ramirez @ 347-313-1310 and reference our bulletin
4
number 511084.

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.
Niedziela Chrztu Pańskiego - Rok Liturgiczny B

Czytania liturgiczne:
1 czytanie: Z księgi proroka Izajasza 55, 1-11;
2 czytanie: Z 1 listu Św. Jana 5, 1-9;
Ewangelia: według Św. Marka 1, 7-11;

Rozważanie:
Chrzest Janowy, Chrzest Jezusa Chrystusa a nasz chrzest.
Do Jana Chrzciciela
przychodzą tłumy
mieszkańców Judei, a
przede wszystkimi
jerozolimczycy.
Zanurzają się w wodzie
Jordanu i wyznają swoje
grzechy. Podczas chrztu
ludzi w Jordanie
następowała duchowa
diagnoza, ludzie uświadamiali sobie własne grzechy, a nawet je
publicznie wyznawali. Jesteśmy grzesznikami, mówili sobie
nawzajem. Równocześnie Jan Chrzciciel zapowiada „terapię”,
którą przyniesie Mesjasz. Słyszeliśmy dziś w Ewangelii słowa
Jana: „ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie
Duchem Świętym”.
Jezus z dalekiego Nazaretu przychodzi nad Jordan. Ci, którzy
przyszli nad Jordan z Jerozolimy mieli o wiele krótszą drogę
niż Jezus, który przybył z północnej części kraju, z Galilei.
Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie, zanurzając się w rzece. W
ten sposób Jezus utożsamia się z grzesznikami. Nie wyznaje
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jednak grzechów, bo ich nie ma.

Dlatego ewangelista Mateusz napisał, że Jezus
„natychmiast” (Mt 3, 16) wyszedł z wody. Ewangelista Marek
od razu przechodzi do objawienia, które ma miejsce przy
wyjściu Jezusa z wody: „w chwili gdy wychodził z wody,
ujrzał rozwierające się niebo”.
Co takiego niepokojącego wydarzyło się nad Jordanem, że
nastąpiła tak gwałtowna ingerencja Boga?
Ogrom ludzkich grzechów, który ukazał się wskutek wyznania
ich przez ludzi.
Bóg gwałtownie reaguje nie na samo ich wyznanie, ale na ich
treść, ilość i powszechność.
Fakt, że Jezus stoi pośród ludzi grzesznych, ukazuje misję,
którą ma do wypełnienia: odkupić ludzi z grzechów.
Pozostając jeszcze nad Jordanem, widzimy Jezusa w Jego
podwójnej tajemnicy: z jednej strony stoi po stronie ludzi,
zaliczony wręcz do grzeszników, a z drugiej – mamy wgląd w
Jego Boską naturę.
Widzimy oczyma wiary, to co Jezus widział bezpośrednio:
Ducha Świętego zstępującego na Niego oraz słyszmy słuchem
wiary, to co Jezus słyszał wprost: „Ty jesteś moim Synem
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Bo Jordan był takim
miejscem, w którym mieszkańcy Jerozolimy widzieli własną
grzeszność, Jan Chrzciciel także widział ludzką grzeszność, ale
zapowiedział mesjasza, który przychodzi zbawić nas z grzechu,
a Jezus zobaczył, że jest Synem Boga, że jest napełniony
Duchem Świętym i że Jego misją jest odkupienie ludzi.
Jako chrześcijanie przyjmujemy sakrament Chrztu Świętego.
Zanurzenie lub obmycie w wodzie jest znakiem zanurzenia się
w chrzcie Jezusa, czyli w Jego męce, śmierci i
zmartwychwstaniu. Zanurzenie się w chrzcie Chrystusa,
prowadzi do zgładzenia naszych grzechów.
W chwili chrztu wchodzimy w sferę życia Trójcy Świętej:
„udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt
28, 19). O ile przed chrztem byliśmy jak ludzie nad Jordanem,
tak w chwili chrztu widzimy, że jesteśmy w głębokiej relacji z
Osobami Trójcy Świętej: zjednoczeni z Synem Bożym w
chrzcie, otrzymujemy Ducha Świętego, a Ojciec o każdym z
nas mówi: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie
mam upodobanie”.
Co to wszystko oznacza dla nas dziś? Nasza wdzięczność za
chrzest powinna być ogromna. Dziękujemy Bogu za udzielenie
tej łaski, dziękujemy także ludziom, którzy pomogli nam w
przyjęciu tej łaski: rodzicom, chrzestnym, kapłanowi, który nas
ochrzcił.
A na koniec jedno pytanie: czy czas epidemii nie jest jakimś
znakiem rozdarcia się niebios nad ludzką grzesznością? Czy
dopuszczenie epidemii przez Boga nie jest Jego reakcją na zło
w świecie?
Gdyby odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie, to taka
odpowiedź czytana w świetle dzisiejszej Ewangelii
prowadziłaby do głębszego zrozumienia tego, co stało się nad
Jordanem.
Zawsze bowiem chodzi o Jezusa, który stoi po stronie ludzi
grzesznych, który jest zanurzony w ludzkie sprawy, także w
cierpienia związane z epidemią. Zawsze chodzi o to, by
bardziej zwrócić się do Jezusa, z którym przecież jesteśmy
zjednoczeni przez nasz chrzest. Lekarstwa i szczepionki są
potrzebne, ale podstawowe wyzwolenie z najgłębszych
ludzkich problemów przynosi Ten, „który gładzi grzech
świata”. Ks. Antoni Bartoszek
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2021 – Rok
Odnowy Edukacji
Katolickiej w
naszej diecezji

Odnowienie będzie również dotyczyło doskonalenia
jakości nauczania akademickiej, rentowności finansowej
i zarządzania.
Każdy z tych tematów będzie obejmował działania
podejmowane w parafiach, akademiach katolickich i
szkołach parafialnych, które dążą do wzmocnienia
edukacji katolickiej.
Droga naprzód nie zawsze jest prosta i łatwa. Można ją
pokonać tylko wspólnie. Tylko dzięki sile i udziale
wiernych możemy odnieść sukces.
Papież Franciszek w 2019 roku postawił nam wszystkim
wyzwanie, mówiąc: „Nie wystarczy wiedzieć, gdzie
urodził się Jezus, tak jak to wiedzieli uczeni w Piśmie,
jeśli tam nie idziemy. Nie wystarczy wiedzieć, że Jezus
był, jeśli Go nie spotkamy.
Kiedy jego miejsce staje się naszym miejscem, kiedy
jego czas staje się naszym czasem, kiedy jego osoba staje
się naszym życiem, wtedy proroctwa spełniają się w nas.
Wtedy narodził się w nas Jezus. Staje się dla mnie
żywym Bogiem”.
Dążąc do odnowienia katolickiej edukacji, rozważ
ofiarowanie darów fizycznych, ale także dary czasu i
modlitwy. Wchodzimy w ten okres odnowy, rozumiejąc
wyzwania, które stoją przed nami.
Prosimy, abyście modlili się o odnowę edukacji
katolickiej i angażowali się w nasze wysiłki, aby nieść
miłość i Chrystusa wszystkim ludziom.

Styczeń oznacza
koniec „Świąt
Bożego
Narodzenia”, tak jak o tym myślimy; czas pozbyć się
choinki, zwrócić niechciane prezenty i ukryć świąteczne
ciasteczka w obliczu noworocznych postanowień.
Uroczystość Chrztu Pańskiego nakazuje nam jednak
PRZERWAĆ to, co czynimy i pamiętać o naszym
chrzcie, gdy celebrujemy chrzest Pana Jezusa. Z naszego
chrztu pochodzi źródło ewangelizacji w Kościele. Święty
Papież Paweł VI stwierdził: Zadanie ewangelizowania
wszystkich ludzi stanowi podstawową misję Kościoła.
Jest to zadanie i misja, które w obliczu ogromnych
przemian współczesnego społeczeństwa, stają się to
jeszcze pilniejsze.
Ewangelizacja jest bowiem łaską i powołaniem
właściwym dla Kościoła, jego najgłębszą tożsamością.
W duchu ewangelizacji w Panu w całej diecezji
obchodzimy „Rok Odnowy Edukacji Katolickiej”.
Jest to okazja dla wszystkich wiernych do dzielenia się
radością Jezusa z młodym pokoleniem, od którego zależy
przyszłość kościoła.
Dzieci będą tymi, które będą nieść naszą wiarę
przyszłym pokoleniom.
Święty Papież Jan Paweł II powiedział: „Młodzi,
”Kościół prosi was, abyście w mocy Ducha Świętego szli
do bliskich i do tych, którzy są daleko. Dzielcie się z
nimi wolnością, którą znalazłeś w Chrystusie. Ludzie są
spragnieni prawdziwej wewnętrznej wolności. Tęsknią za
Życiem, które Chrystus przyszedł dać w obfitości…. W
swoich rękach nieście krzyż Chrystusa. W swoich ustach
słowa Życia. W waszych sercach zbawczą łaską Pana ”.
Te słowa wyrażają nasze cele w zakresie odnowy;
wywodzą się z ewangelizacji: stwarzania żywych
możliwości edukacji katolickiej w naszych akademiach
katolickich, szkołach parafialnych i programach edukacji
religijnej.
Badania wielokrotnie wykazały, że wysokiej jakości
edukacja katolicka ma trwały wpływ na życie wiary
młodych. Studenci, którzy doświadczają dynamicznej
edukacji religijnej, częściej uczęszczają do kościoła jako
dorośli, angażują swoje rodziny w parafię, zgłaszają się
jako wolontariusze i często wybierają drogę życia
kapłańskiego lub zakonnego. Inwestując w nasze dzieci,
inwestujemy w przyszłość Kościoła.
Odnowa Wychowania Katolickiego będzie dążyć do
wzmocnienia różnych dziedzin edukacji katolickiej,
koncentrując się głównie na rozwoju żywych szkół i
parafii.

WAŻNE!
W naszym kościele odprawiane są już Msze 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 przez
podanie 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 z
kościoła.
Polska 9.30am, Angielska 11.00am i Hiszpańska
12.30pm. Pomoże to też w 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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2021 AÑO DE
RENOVACIÓN DE LA
EDUCACIÓN
CATÓLICA

Hoy, solemnidad del Bautismo del Señor, termina
el ciclo de las fiestas de
Navidad. Dice el Evangelio que Juan se había presentado en el desierto y
«predicaba un bautismo
de conversión para el perdón de los pecados». La gente iba a escucharlo, confesaban sus
pecados y se hacían bautizar por él en el río Jordán. Y entre
aquellas gentes se presentó también Jesús para ser bautizado.
En las fiestas de Navidad hemos visto como Jesús se manifestaba a los pastores y a los magos que, llegando desde Oriente,
lo adoraron y le ofrecieron sus dones. De hecho, la venida de
Jesús al mundo es para manifestar el amor de Dios que nos
salva. Y allí, en el Jordán, se produjo una nueva manifestación
de la divinidad de Jesús: el cielo se abrió y el Espíritu Santo, en
forma de paloma descendía hacia Él y se oyó la voz del Padre:
«Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Es el Padre del
cielo en este caso y el Espíritu Santo quienes lo manifiestan. Es
Dios mismo que nos revela quién es Jesús, su Hijo amado. Pero
no era una revelación sólo para Juan y los judíos. Era también
para nosotros. El mismo Jesús, el Hijo amado del Padre, manifestado a los judíos en el Jordán, se manifiesta continuamente a
nosotros cada día. En la Iglesia, en la oración, en los hermanos,
en el Bautismo que hemos recibido y que nos ha hecho hijos
del mismo Padre. Preguntémonos, pues: —¿Reconozco su presencia, su amor en mi vida? —¿Vivo una verdadera relación de
amor filial con Dios? Dice el Papa Francisco: «Lo que Dios
quiere del hombre es una relación “papá-hijo”, acariciarlo, y le
dice: ‘Yo estoy contigo’». También a nosotros el Padre del
cielo, en medio de nuestras luchas y dificultades, nos dice: «Tú
eres mi Hijo amado, en ti me complazco».

LECTURAS DE LA SEMANA
Heb 1:1-6; Sal 97 (96):1, 2b, 6, 7c,
9; Mc 1:14-20
Martes: Heb 2:5-12; Sal 8 :2ab, 5, 6-9; Mc 1:21-28
Miércoles: Heb 2:14-18; Sal 105 (104):1-4, 6-9;
Mc 1:29-39
Jueves: Heb 3:7-14; Sal 95 (94):6-11; Mc 1:40-45
Viernes: Heb 4:1-5, 11; Sal 78 (77):3, 4bc, 6c-8;
Mc 2:1-12
Sábado: Heb 4:12-16; Sal 19 (18):8-10, 15;
Mc 2:13-17
Domingo: 1 Sm 3:3b-10, 19; Sal 40 (39):2, 4, 7-10;
1 Cor 6:13c-15a, 17-20; Jn 1:35-42
Lunes:

INFORMACIÓN DE SAN ALOYSIUS
BAUTISMO. Por favor traer el Acta de Nacimiento del niño. Padrinos deben ser católicos practicantes y traer la carta de su parroquia.
MATRIMONIO. Por favor habla con el Padre Mario 6 meses antes.
UNCIÓN DE ENFERMOS: Si tiene emergencia llame a la oficina.
QUINCEAÑERAS Y TRES AÑOS: con reservación de un mes.
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN. Las confesiones (español) los jueves de 6:30 pm a 7:00 pm.

LA MISA DOMINICAL: 12:30 pm; LOS MARTES Y JUEVES: @ 7:00 pm
OFICINA EN ESPAÑOL: los martes y los jueves; Tel. (718) 821-0231
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Esta vez enero marca el final de
la “temporada navideña” como
la observamos; es hora de derribar el árbol, devolver los regalos no deseados y ocultar las galletas de
Navidad frente a los propósitos de Año Nuevo.
Sin embargo, la Solemnidad del Bautismo del Señor nos dice que
DETENGAMOS lo que estamos haciendo y recordemos nuestro bautismo mientras celebramos el Bautismo del Señor Jesús. De nuestro
Bautismo nace la fuente de la evangelización en la Iglesia.
Santo Padre Pablo VI declaró: La tarea de evangelizar a todas las
personas constituye la misión esencial de la Iglesia. Es una tarea y
una misión que los vastos y profundos cambios de la sociedad actual
hacen aún más urgente. Evangelizar es, en efecto, la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para
evangelizar.
En nuestra Diócesis, estamos participando en un "Año de
Renovación para la Educación Católica". Esta es una oportunidad
para que los fieles colectivos compartan la alegría de Jesús a través de
nuestros hijos. El “Año de la Renovación” es una oportunidad para
manifestar el conocimiento y la verdad de Jesús a todos.
Todos hemos escuchado la verdad de Jesús; y la seguimos escuchando
todos los domingos. Nuestro llamado ahora es a la evangelización.
Debemos mirar a los niños como el futuro de nuestra Fe.
Los niños serán los que llevarán adelante nuestra fe mientras miramos
hacia el futuro.
San Juan Pablo II dijo: “Jóvenes, la Iglesia les pide que
vayan, con la fuerza del Espíritu Santo, a los que están cerca y a los
que están lejos. Comparta con ellos la libertad que ha encontrado en
Cristo. La gente tiene sed de auténtica libertad interior. Anhelen la
Vida que Cristo vino a dar en abundancia…. En tus manos lleva la
Cruz de Cristo. En tus labios, las palabras de vida. En vuestros corazones, la gracia salvadora del Señor”.
Estas palabras expresan nuestras metas de renovación; surgen de la evangelización: creando oportunidades vibrantes para la
educación católica en nuestras academias católicas, escuelas parroquiales y programas de educación religiosa.
Las investigaciones han demostrado repetidamente que la educación
católica de alta calidad tiene un impacto duradero en la vida de fe de
los estudiantes. Los estudiantes que experimentan una educación religiosa tienen más probabilidades de asistir a la iglesia como adultos,
involucrar a sus familias en una parroquia, ser voluntarios y entrar en
una vida ordenada. Al invertir en nuestros hijos, estamos invirtiendo
en el futuro de la Iglesia.
La Renovación para la Educación Católica buscará fortalecer diferentes áreas de la educación católica con el foco central en el
desarrollo de escuelas y parroquias. El camino para seguir no siempre
está claro, pero lo que sigue siendo cierto es la importancia de viajar
juntos. Como comunidad de fe, no podemos emprender este viaje
solos. Solo a través de la fuerza de los fieles se puede producir el cambio.
El Papa Francisco, nos desafió a todos cuando dijo: No basta con saber dónde nació Jesús, como hicieron los escribas, si no
vamos allá. No basta con saber quién Jesús fue, si no lo encontramos.
Cuando su lugar se convierte en nuestro lugar, cuando su tiempo se
convierte en nuestro tiempo, cuando su persona se convierte en nuestra vida, entonces las profecías se cumplen en nosotros. Entonces Jesús
nace dentro de nosotros. Se convierte en el Dios vivo para mí.
Mientras buscamos la renovación de la educación católica, considere
ofrecer donaciones, como también considere donar su tiempo y oración.
Le pedimos que ore por la misión de la educación católica y
que participe en nuestros esfuerzos para llevar el amor y la comprensión de Cristo a todos los niños.
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