
Basilica of  

Our Lady of   

Perpetual Help 

 

526 59th Street 

Brooklyn, NY  11220 
718-492-9200 

Redemptorist Fathers and Brothers 

  

Saturday: (LC) 8:45 AM & 12:10 PM; 

8:45 AM (Chi) in Upper Chapel; 5 PM (Eng), 

& 7 PM (Sp)  

 

Sunday: (LC) 7:30, 9, 10:15 AM, 11:45 AM (Chi), 

1:30 (Sp), 3:00 PM (Viet) & 6:00 PM  

(UC) 10:15 AM (Sp), 12:15 PM (Eng)  

 

Weekdays: (LC) 6:45, 8:45 AM, 12:10 PM, 

8:45 AM (Chi) in Upper Chapel 

 

Tuesdays & Thursdays: 6:45 PM (Sp)  

Holy Days: (Eve) 6:15 PM (Eng), 7:30 PM (Sp),  

6:45 and 8:45 AM, 12:10 & 6:15 PM & 7:30 (Sp) 

 

Wednesdays: Spanish Mass & Novena at  

6:45 PM in the LC 

OUR LADY OF PERPETUAL HELP NOVENA: 
Wednesday after 6:45, 8:45 AM,                          

and 12:10 PM Masses. 

Spanish Novena after 6:45 PM in the LC 

FIRST FRIDAY: 

Holy Hour with Exposition of the Blessed 

Sacrament, after 12:10 PM Mass. 

Healing and Pro-Life Mass 7:30 PM  
 

LAST FRIDAY: 

Healing Mass 7:15 PM - Spanish 

 

FIRST SATURDAY: 
The Fatima Rosary is recited at 12:45 PM 

BAPTISMS: 

Baptisms take place on a monthly basis. 

Please check the Rectory Office for the dates. 
 

MARRIAGES: 

Please make reservations at least 8 months 
in advance and before engaging your 

reception hall. Only parishioners who live 
within the parish boundaries. 

 

RECONCILIATION: 
Wednesday: 9:15 AM, 12:45 PM 

Saturday: 12:45 PM & 4:00 - 4:45 PM 
Confessions are available in the Rectory 

 

SACRAMENTS OF THE SICK: 
In any danger of death or serious illness, 

please call the rectory promptly 

MASSES DEVOTIONS SACRAMENTS 

RECTORY HOURS: 
Monday to Thursday:  
9:00 AM - 8:00 PM  
Friday & Saturday:  
9:00 AM - 7:00 PM  

Sunday:  9:00 AM - 1:30 PM  
Urgent Sick Calls any hour 

HORAS DE OFICINA: 
Lunes a Jueves :  

9:00 AM - 8:00 PM  
Viernes & Sábado:  
9:00 AM - 7:00 PM  

Domingo: 9:00 AM - 1:30 PM 
En emergencias llame cualquier hora  

MISAS DEVOCIONES SACRAMENTOS 

Sábado: (Iglesia de Abajo) 8:45 AM y  

12:10 PM; 8:45 AM (Chino) Capilla de Arriba 

5 PM (Inglés) y 7 PM (Español) 

Víspera del domingo: 5:00 PM (Ingles) y 7 PM 

(Español) 

Domingo Iglesia de Abajo: 7:30, 9, 10:15 AM, 

11:45 (Chino), 1:30 (Español), 3 PM 

(Vietnamita), y 6 PM  

Domingo Iglesia de Arriba: 10:15 AM 

(Español), 12:15 PM (Inglés) 

Entre semana: 6:45,  8:45 AM, 12:10 PM,   

8:45 AM (Chino) Capilla de Arriba  

Martes y Jueves 6:45 PM (Español) 

Días de Guardar: Víspera de la fiesta:       

6:15 PM (Inglés), 7:30 PM (Español), 

Día de la Fiesta: 6:45 y 8:45 AM, 12:10 PM y 

6:15 PM (ingles), &7:30 (español) 

Miércoles: Misa y Novena en Español  

a las 6:45 PM. 

BAUTISMO: 
Los Bautismos se celebrant cada mes. 

Consulte en la rectoria las fechas del bautismo. 
 

MATRIMONIO: 
Favor de entrevistarse con un sacerdote 

por los menos OCHO MESES de antemano, 
antes de alquilar el salón de recepción. 

 

RECONCILIACÍON (Confesiones): 
Miércoles: 9:45 AM, 12:45 PM 

Sábado: 12:45 PM & 4:00 - 4:45 PM 
Confesiones están disponibles en la Rectoria. 

 

SACRAMENTO DE LOS  
ENFERMOS: 

En caso de emegencia, llamen al  
718-492-9200 a cualquier hora. 

NOVENA A LA VIRGEN DEL PERPETUO 

SOCORRO: 
En ingles - los miércoles después de la misa de las 
Misas de las 6:45 AM, 8:45 AM, y 12:10 PM, En 

Español, después de la Misa de las 6:45  PM 
 

PRIMER VIERNES: 
Exposición del Santísimo después de la Misa de las 

12:10 P M .  
Misa de Sanación y Pro-Vida en ingles: 7:30 PM 

(Iglesia de abajo) en Inglés 
 

ULTIMO VIERNES: Misa de Sanación -  
7:15 PM (en Español) 

 

PRIMER SABADO: 
El Rosario en honor a la Virgen de Fatima se 

reza después de la Misa de las 12:10 PM 
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FOURTH SUNDAY OF 

EASTER 

May 3, 2020 

“Whoever enters through 

the gate is the shepherd of 

the sheep. The gatekeeper 

opens it for him, and the 

sheep hear his voice, as the 

shepherd calls his own sheep by name and leads them out. 

When he has driven out all his own, he walks ahead of them, 

and the sheep follow him, because they recognize his voice.” 

      - Jn 10:2-4 

Sunday: Acts 2:14a, 36-41/Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 [1]/1 Pt 

2:20b-25/Jn 10:1-10  

Monday: Acts 11:1-18/Ps 42:2-3; 43:3, 4 [cf. 3a]/Jn 10:11-18 

Tuesday: Acts 11:19-26/Ps 87:1b-3, 4-5, 6-7 [Ps 117:1a]/Jn 

10:22-30 

Wednesday: Acts 12:24—13:5a/Ps 67:2-3, 5, 6 and 8 [4]/Jn 

12:44-50 

Thursday: Acts 13:13-25/Ps 89:2-3, 21-22, 25 and 27 [2]/Jn 

13:16-20 

Friday: Acts 13:26-33/Ps 2:6-7, 8-9, 10-11ab [7bc]/Jn 14:1-6 

Saturday: Acts 13:44-52/Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4 [3cd]/Jn 

14:7-14 

Our sick and our deceased. Many parishioners 

and family members have been infected with 

the coronavirus, and several have died. Send 

us the names of the sick and of the deceased 

so we can pray for them on Sundays at Mass 

(by email: rectory.olph@gmail.com, or by phone:         

718-402-9200). May the sick recover their health, may the 

deceased rest in the Lord’s peace, and may families be 

consoled by the Lord who is present in every home. 

 

 OLPH Website: www.olphbkny.org 

 

 OLPH Catholic Academy of 

 Brooklyn: 718-439-8067 

 

 Religious Education Office:  

 718-439-1281 

Readings for  the week of May 3, 2020  

Dear Parishioners of O.L.P.H., 

It’s May! May is one of Mary’s months – October is the 

other one, of course. This year the whole month of May 

falls in the Easter Season. Pentecost Sunday is May 31st. 

May is usually the month of First Communions and 

weddings. Our Confirmation celebration was to be on 

Friday, May 29th. This is not an ordinary May, as we all 

realize. Almost everything is on hold. Except for Mothers’ 

Day, next Sunday. Every family will celebrate Mothers’ 

Day, as we will at our streamed Masses on Facebook. My 

guess is that there will be many Zoom celebrations to wish 

our mothers a happy and blessed day.  

The English Masses on Facebook “OLPH Brooklyn” 

are: Sundays at 9 a.m., and daily at 8 a.m. The Spanish 

Masses on Facebook “Charles McDonald” are: Sundays 

at 10:15 a.m., and Tuesdays, Wednesdays and 

Thursdays at 7 p.m. Many thanks to those who sent 

their Sunday contributions by mail or online - $4,316.00. 

https://olphbkny.weshareonline.org/index.aspx  

Pope Francis has written a letter to all of us for the month 

of May. He is recommending praying the Rosary this 

month especially for the end of the coronavirus, for those 

sickened by the virus and those who have died. He gives 

us 2 prayers to Mary to pray at the end of the rosary. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2020/docu-

ments/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html  

May the Risen Jesus, through the prayers of Mary, his 

Mother and ours, bring us all joy and hope, healing and 

consolation, as we “alone together” make our way in 

these extraordinary times.  

Fr. Jim Gilmour, C.Ss.R.  
 

FIRST PRAYER 

O Mary, You shine continuously on our journey as a 

sign of salvation and hope. 

We entrust ourselves to you, Health of the Sick, who, at 

the foot of the cross, were united with Jesus’ suffering, 

and persevered in your faith. 

“Protectress of the Roman people”, you know our 

needs, and we know that you will provide, 

so that, as at Cana in Galilee, joy and celebration may 

return after this time of trial. 

Help us, Mother of Divine Love, 

to conform ourselves to the will of the Father 

and to do what Jesus tells us. 

For he took upon himself our suffering, 

and burdened himself with our sorrows 

to bring us, through the cross, to the joy of the 

Resurrection. Amen. 

We fly to your protection, O Holy Mother of God; 

Do not despise our petitions in our necessities, 

but deliver us always from every danger, 

O Glorious and Blessed Virgin. 

https://olphbkny.weshareonline.org/index.aspx
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html


CUARTO DOMINGO 

DE PASCUA 

3 de Mayo 2020 

“El que entra por la 

puerta, ése es el pastor 

de las ovejas. A ése le 

abre el que cuida la 

puerta, y las ovejas 

reconocen su voz; él llama a cada una por su nombre y las 

conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, 

camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen 

su voz”.          - Jn 10, 2-4 

Domingo: Hch 2, 14. 36-41/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/1 Pe 

2, 20-25/Jn 10, 1-10  

Lunes: Hch 11, 1-18/Sal 42, 2-3; 43, 3. 4 [cfr. 3]/Jn 10, 11-

18 

Martes: Hch 11, 19-26/Sal 87, 1-3. 4-5. 6-7 [Sal 117, 1]/Jn 

10, 22-30  

Miércoles: Hch 12, 24—13, 5/Sal 67, 2-3. 5. 6 y 8 [4]/Jn 

12, 44-50 

Jueves: Hch 13, 13-25/Sal 89, 2-3. 21-22. 25 y 27 [2]/Jn 

13, 16-20 

Viernes: Hch 13, 26-33/Sal 2, 6-7. 8-9. 10-11 [7]/Jn 14, 1-6 

Sábado: Hch 13, 44-52/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [3]/Jn 14, 7-14 

FOURTH SUNDAY OF EASTER 

Página de Correo Electrónico: 

www.olphbkny.org 
 

Escuela Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro Academia Católica de Brooklyn: 

718-439-8067 
 

Oficina de Educación Religiosa: 

Hoy es el Tercer Domingo de la Cuaresma. En el calendario 

RICA. Los adultos que recibirán los sacramentos de 

iniciación – el bautismo, la confirmación y la Eucaristía – 

estarán de retiro este fin de semana. Son nuestros hermanos y 

hermanas menores en la iglesia. Por esto los apoyamos 

rezando por ellos para que el retiro los confirme en su fe 

cristiana y católica.  

 

El Vía Crucis se rezará el viernes próximo, 20 de marzo, a las 

7 p.m. en la iglesia de abajo. 

 

Retiro para Adultos Jóvenes. Los redentoristas invitan a los 

adultos jóvenes (de 18 a 35 años de edad) a un retiro en la 

Casa de Retiro San Alfonso, Long Branch, NJ, del 7 al 9 de 

agosto, 2020, Para más información, favor de hablar con el 

Padre Francisco Skelly. 

 

El Consejo Pastoral Parroquial se reunirá el lunes, 16 de 

marzo, a las 7 p.m. en la rectoría.  

 

La semana pasada 2,506 parroquianos participaron en las 

Misas del sábado y domingo. La colecta fue de $10,496.97. 

La donación promedio fue de $4.19 por persona. ¡Muchas 

gracias por su generosidad! 

 

Misa Novena de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro todos 

los Miércoles a las 6:45 PM. 

 

El Coro de Ninos, invita a todos los interesados al ensayo los 

viernes a las 5 PM en la capillita, entrada por la calle 59. 

 

Las lecturas de la semana del 3 de mayo de 2020  

Nuestros enfermos y fallecidos. Muchos 

parroquianos y sus familiares han sido 

infectados por el coronavirus, y algunos 

han fallecido. Envíenos los nombres de 

sus enfermos y queridos fallecidos para 

que podamos rezar por ellos en las Misas cada 

domingo (por email at rectory.olph@gmail.com , o 

por teléfono at 718-492-9200). Que se sanen los 

enfermos, que descansen en la paz del Señor los 

difuntos, y las familias se consuelen con la presencia 

de Jesús en cada familia y cada hogar.  

 

Apreciados Parroquianos de N. S. del Perpetuo Socorro, 

¡Mayo! Es uno de los meses dedicados a María – octubre es el 

otro, por supuesto. Este año mayo cae en el Tiempo Pascual. 

El domingo de Pentecostés se celebra el 31 de mayo. Mayo 

normalmente es mes de Primeras Comuniones y bodas. 

Hubiéramos celebrado la Confirmación el viernes, 29 de 

mayo. Sin embargo, todo queda postergado por causa del 

coronavirus. Menos el Día de la Madre, el domingo próximo. 

Todas las familias celebrarán el Día de la Madre, incluyendo 

nosotros por las Misas en Facebook. Muchas familias 

celebrarán a su Madre a través de Zoom para que pasen un día 

bendecido y feliz. 

Las Misas en inglés por Facebook “OLPH Brooklyn” son: los 

domingos a las 9 a.m., y de lunes a sábado a las 8 a.m. Las 

Misas en español por Facebook “Charles McDonald” son: a 

las 10:15 a.m. los domingos, y los martes, miércoles y jueves a 

las 7 p.m. Agradecemos a los que hicieron su ofrenda 

dominical por correo o por internet – alcanzó $4,316.00. 

(https://olphbkny.weshareonline.org/index.aspx) 

El Papa Francisco escribió una carta a toda la iglesia por el 

mes de mayo, recomendando el rezo del Santo Rosario durante 

este mes, especialmente para que termine el azote del 

coronavirus, por los enfermos y los difuntos, víctimas del 

virus. Escribió 2 oraciones que se pueden rezar al final del 

rosario. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/

d o c u m e n t s / p a p a - f r a n c e s c o _ 2 0 2 0 0 4 2 5 _ l e t t e r a -

mesedimaggio.html  

Que Jesús resucitado, por intercesión de María, su Madre y la 

nuestra, nos conceda gozo y esperanza, sanación y consuelo 

mientras vamos haciendo nuestro camino en estos tiempos 

extraordinarios en que vivimos.  

Su hermano en Cristo resucitado, 
 

P. Santiago Gilmour, C.Ss.R. 
 

ORACIÓN A MARÍA 
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como un signo de salvación y esperanza. 
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, 

manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes lo que 
necesitamos y estamos seguros de que lo concederás 
para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y 

la fiesta después de esta prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Padre 
y hacer lo que Jesús nos dirá, 
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo 
y se cargó de nuestros dolores  
para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la 

resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, 
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, 
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa 
y bendita. 

mailto:rectory.olph@gmail.com
https://olphbkny.weshareonline.org/index.aspx
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html


MAY 3, 2020 

Anh chị em giáo dân giáo xứ Đức Mẹ HCG thân mến, 

Vậy là tháng Năm đã về! Chúng ta thường gọi tháng năm là tháng Hoa 
mừng kính Đức Mẹ. Mặc dù chúng ta cũng có háng mười là tháng kính 
Đức Mẹ. Năm nay, cả tháng Năm rơi vào Mùa Phục Sinh. Chủ nhật lễ 
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là ngày cuối cùng của tháng năm, ngày 31 
tháng Năm. Tháng năm thường là tháng các em thiếu nhi trong giáo xứ 
được Rước Lễ Lần Đầu và cũng là tháng các bạn trẻ tổ chức Lễ Cưới. 
Theo kế hoạch thì Thánh Lễ trao ban Bí Tích Thêm Sức cho các em sẽ 
được tổ chức vào thứ Sáu ngày 29 tháng Năm. Nhưng như tất cả 
chúng ta đều nhận ra, tháng năm của năm nay không phải là một tháng 
năm bình thường. Vì hầu như mọi sinh hoạt trong giáo xứ và ngoài xă 
hội đều bị trì hoãn. Ngoại trừ Ngày của Mẹ (Mother's Day), Chủ nhật 
tuần tới, mỗi gia đình chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày của Mẹ qua 
Thánh lễ được phát trực tuyến trên Facebook của giáo xứ. Tôi thiết 
nghĩ chắc gia đình của nhiều anh chị em sẽ dùng phần mền  Zoom 
meeting để chúc mừng các thân mẫu của chúng ta có được một ngày 
hạnh phúc và dồi dào ơn Chúa nhân ngày của Mẹ. 

Các thánh lễ tiếng Anh trên Facebook OLPH Brooklyn: Chủ nhật lúc 9 
giờ sáng và ngày thường lúc 8 giờ sáng. Các thánh lễ tiếng Tây Ban Nha 
trên Facebook “Charles McDonald": Chúa Nhật lúc 10 giờ 15 phút sáng, 
thứ ba, thứ tư và thứ năm lúc 7 giờ tối. Thánh lễ Tiếng Việt vào Chúa 
nhật lúc 3 giờ chiều trên trang Facebook Mẹ Hằng Cứu Giúp Brooklyn. 

Tôi xin chân thành cám ơn một số anh chị em đã gửi tiền bỏ ống nhà 
thờ vào Chủ nhật cũng như các khoản đóng góp khác của   họ qua thư 
hoặc trực tuyến - $ 4.316.00. https://olphbkny.weshareonline.org/
index.aspx 

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết một lá thư cho tất cả chúng ta trong 
tháng Năm. Ngài khuyên chúng ta nên cầu nguyện với chuỗi Mân côi 
trong tháng này, đặc biệt chúng ta hãy cầu nguyện cho dịch bệnh 
coronavirus mau chóng chấm dứt, cho những người bị nhiễm virút và 
những người đã qua đời. Đức Giáo Hoàng đã gửi đến chúng ta hai lời 
cầu nguyện với Đức Maria vào cuối chuỗi Mân côi. theo đường link 
sau: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2020/
document/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html 

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, 
Mẹ của Chúa và cũng là Mẹ của chúng con, xin ban cho chúng con niềm 
vui và hy vọng. Xin Chúa sự chữa lành và an ủi chúng con, khi chúng con 
đang phải trải qua những khó khăn trên đường đời trong giai đoạn hiện 
nay. 

Cha Jim Gilmour, C.Ss.R. 
Lời cầu nguyện thứ nhất 

“Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình của chúng con như 
dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. 

Chúng con tín thác nơi Mẹ, là Sức khỏe của những người đau bệnh; 
cạnh bên Thánh giá, Mẹ đã hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu và 
giữ vững đức tin. 

Lạy Mẹ, Phần Rỗi của dân thành Roma, Mẹ biết điều chúng con cần và 
chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở 
Cana miền Galilê, sau thời gian thử thách này, niềm vui và lễ hội sẽ có 
thể trở lại. 

Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con biết vâng theo thánh 
ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu sẽ nói với chúng con rằng Người 
đã mang lấy trên mình Người các nỗi đau của chúng con và Người gánh 
lấy những đau thương của chúng con để qua Thánh giá, đưa chúng con 
đến niềm vui Phục Sinh. 

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, dưới sự che chở của Mẹ, chúng con tìm nương 
ẩn. Xin đừng chê bỏ lời khấn xin của chúng con đang trong cơn thử 
thách, và lạy Đức Trinh nữ vinh hiển và được chúc phúc, xin giải thoát 
chúng con khỏi mọi nguy hiểm. Amen 

Về những anh chị em đau bệnh và qua đời trong giáo 
xứ của chúng ta. Trong giáo xứ của chúng ta hiện nay 
đã có nhiều anh chị em giáo dân cũng như các thành 
viên trong gia đình của họ đã bị nhiễm coronavirus, và 
một số người đã qua đời. Xin anh chị em vui lòng gửi 

cho chúng tôi tên của những người bệnh và những người đã mất 
để chúng tôi cầu nguyện cho họ vào các Chủ nhật trong Thánh lễ 
(qua email: rectory.olph @ gmail, hoặc qua điện thoại: 718-402-
9200). Nguyện xin Chúa ban  phúc lành cho những người bệnh, xin 
cho họ được mau hồi phục sức khỏe, xin cho người quá cố được 
yên nghỉ trong bình an của Chúa, và xin cho gia đình họ luôn được 
Chúa an ủi, và xin Chúa luôn hiện diện trong mọi gia đình. 
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亲爱的永助圣母堂的弟兄姐妹， 

现在是五月！五月是圣母月，当然，十月也是圣母月。今

年，整个圣母月都在复活期。五旬节主日是五月三十一

号。通常，五月是初领圣体和婚配的月份。但是，今年的

五月不是我们以往认为的五月。几乎所有的事都暂停了，

除了下个星期的母亲节以外。每个家庭将庆祝母亲节，我

们将在FACEBOOK上直播弥撒。我猜将有很多在Zoom上举的

庆祝祝福我们的母亲们有一个快乐、蒙祝福的一天。 

永助圣母堂将在星期天早上9:00和平日早上8:00在

FACEBOOK“OLPH Brooklyn”上直播英文弥撒,在主日早

上10:15和每个星期二、星期三和星期四晚上7:00在

“Charles McDonald”直播西班牙语弥撒。感谢大家上

个星期天通过转账和邮寄支票为堂区捐献$4,316.00。转

账地址：http://olphbkny.weshareonline.org/index.aspx  

教宗方济各为我们写了一封五月份的信。他建议我们为冠

状病毒的终止、为被病毒感染的人和已经去世的人，在

五月热心诵念玫瑰经。他给了我们两个祈祷文在玫瑰经

结束时诵念。这两个祈祷文已经在微信上发给了大家。  

愿复活的耶稣，通过他的母亲和我们的母亲的祈祷，带给

我们喜乐和希望，治愈和安慰，如同我们一起度过这不

平凡的时间。 

为生病的人和新亡者祈祷。我们堂区许多教友和家庭成员

已经感染冠状病毒，有几位已经死亡。请把生病人的名字

和新亡者的名字发给我们，我们可以在主日弥撒时为他们

祈祷。邮箱地址：rectory.olph@gmail.com,或者打电

话：718-402-9200. 愿亡者在主内安息，生病的人得到天

主的安慰！ 

http://olphbkny.weshareonline.org/index.aspx
mailto:rectory.olph@gmail.com

