
Holy Rosary Church 

6th Sunday of Easter: MEMORY LOSS... 

 Here we go again, the topic about love; it is so complex because its 

scope cannot be singled-out, and incomprehensible because our definition 

of it would always depend on our own category and personal experience. 

Ones definition of love might be contrary to others and vice versa. And 

yet, love is at the center of any form of relationships. But, what sort of love 

that the gospel is offering us? I believe that it's the kind of love that must 

always be rooted in the love of God for his people: unconditional because 

it is not restrictive and choosy; unreservedly and not limited; merciful and 

not vengeful; generous and not selfish; and obediently and not blindly ob-

serves the doctrines of our faith. For that reason, our following of Christ must be based on the precepts of the 

commandments: the love of God and of others. As Jesus selflessly gave up his life for our salvation, so must 

we do the same for there is no greater love than to lay down one's life for the sake of others, a self-sacrificing 

love that is embedded in the very nature of God's love for all of his creation. How can we achieve such a love 

that reflects that of Jesus? Through the virtue of humility and of our desire to emulate the person of the Christ 

in words and actions we can become a true living witness to our faith. Wow, that's deep and still we do not 

understand the essence of it... O God, let your wisdom be always at work within us. 

Questions & Answers:  biblequizzes.org.uk) 

Answers to last week's questions: 

A lion (Pro 19:12); Obed (Ruth 4:17); You are 

guilty of breaking the whole law (Jam 2:10) 

“Go to the ____, thou sluggard; consider her ways, 

and be wise.” What animal should we take lessons 

from? **How did the wise men know that the 

King of the Jews had been born?   **What test did 

Elijah set the prophets of Baal, which failed, prov-

ing their god to be false? 

(Answers will be posted in next week's bulletin.) 

The Sacrament of Confession (Continuation...) 

Why Must Catholics Go to Confession? 

 by Scott P. Richert  

What Is Required? 

Three things are required of a penitent in order to receive the 

sacrament worthily: 

He must be contrite—or, in other words, sorry for his sins. 

He must confess those sins fully, in kind and in number. 

He must be willing to do penance and make amends for his sins. 

While these are the minimum requirements, here are Seven Steps to Making a 

Better Confession. 

How Often Should You Go to Confession? 

While Catholics are only required to go to Confession when they are aware that 

they have committed a mortal sin, the Church urges the faithful to take advan-

tage of the sacrament often. A good rule of thumb is to go once per month. (The 

Church strongly recommends that, in preparation for fulfilling our Easter Duty 

to receive Communion, we go to Confession even if we are aware of venial sin 

only.)   The Church especially urges the faithful to receive the Sacrament of 

Confession frequently during Lent, to help them in their spiritual preparation for 

Easter. (thoughtco.com/the-sacrament-of-confession) 

Words of Wisdom   Being humble means recognizing we are not on earth to see how important we can become, but to 

see how much difference we can make in the lives of others.                Gordon B. Hinckley 

GOLDEN WEDDING 

ANNIVERSARIES 

Any couple who is celebrating 

their 50th Wedding Anniver-

sary this year January 1 –

December 31, 2018 and would like to be hon-

ored by the Bishop, please contact the church 

office.  All honorees will receive a card and gift 

from the Bishop and your name will appear in 

the next edition of the Catholic Key. 

 

The celebratory mass will be held at the 

Cathedral of the Immaculate Conception 

June 10, 2018  at   2:00PM 

After mass a dessert reception will be held at the 

Catholic Center, 9th & Baltimore. 

If you’re unable to attend a card and gift will be 

mailed to your home. 

Deadline to register is May 24, 2018. 

Call Evelyn at 816-842-5440 

The May Crowning and 
Our Lady of the  
Audience will be cele-
brated:   
Sunday, May 20, at the 
11AM mass. Reception 
will follow in the 
Scalabrini Hall. 

“The Altar Society would like to give a special thank you to the 7 medical students from the  

Kansas City University School of Medicine who joined us in cleaning the church. They cleaned, wiped, 

and vacuumed all of the pews and seat cushions for us. Their help is most appreciated! Thank you to stu-

dents/choir members, Anastasia Ambrosio and Brittany Wieclaw, for organizing.” 

http://biblequizzes.org.uk
x-apple-data-detectors://embedded-result/1743
x-apple-data-detectors://embedded-result/1761
x-apple-data-detectors://embedded-result/1813
http://thoughtco.com/the-sacrament-of-confession


May 6, 2018 
 MASS INTENTIONS 

Saturday, May 5 
    1PM Wedding—Davis/Balano 
    4PM Rose Guastello by Rosalie George 
Sunday, May 6 
    8AM       Mary Danna by Betty & Concetta 
 LaCapra 
  11AM Marie Pace by Altar Society 
 Carl Falco by John & Sandy Caracci 
 Giocicchino Pirrello by Family 
Monday,  May 7 
   8AM Andres Espinoza by Gregg McNeely 
Tuesday,  May 8 
    8AM Carmen Chambers by Chee Bay, 
 Rose & Jo Marie Guastello 
Wednesday, May 9 
    8AM All Service Men and Women 
Thursday,  May 10 

    8AM Fr. Joseph Vicentini  
Friday,  May 11 
    8AM Homebound Parishioners 
Saturday, May 12 
    1PM Wedding—Nguyen/Bonvillan 
    4PM Peter Donnici by The Lawless Family 
Sunday, May 13 
    8AM       Parishioners & Benefactors 
  11AM All Mothers Living & Deceased 
 Virginai Giordano by John & Sandy 
 Caracci 
 Tony Rizzo by Family 
 Florence Bradley & Johnny George by 
 Joann & Tom Curiale 
 Pasqua, Frank, Philippo Saro by  
 Francesca Barone 
  

Liturgical Ministers 

May 12 & 13 
LECTORS  
  4PM: E.Gardner 
  8AM: J.Fiorello 
 11AM: M.Valenti 
E. MINISTERS 
  4PM:  M.Bui 
 8AM:  M.Sabec 
 11AM: M.Stephens 

May 5 & 6 
LECTORS  
  4PM: P.Hempstead 
  8AM: C.Giangalanti 
 11AM: E.LaCapra 
E. MINISTERS 
  4PM:  E.Gardner 
 8AM:  L.Stasi 
 11AM: J.Copernhaver 

Weekly Collection 

                      April 29 

    Collection:  $2931.00 

    Other:         $  570.00 

    Total:         $3501.00 

CHÚA NHẬT THỨ VI PHỤC SINH          MẤT TRÍ NHỚ… 

Chúng ta lại đề cập một lần nữa, về đề tài tình yêu; 

tình yêu thật là phức tạp vì phạm vi trải rộng của nó 

không thể gạt bỏ ra được và không thể không hiểu vì 

định nghĩa của chúng ta luôn luôn tùy thuộc vào cá 

tính và kinh nghiệm của chúng ta. Định nghĩa của 

người này có thể khác với những người kia và ngược 

lại. Và như thế, tình yêu là trung tâm điểm của bất kỳ 

những mối liên hệ nào. Nhưng, loại tình yêu nào mà 

Thiên Chúa đã dành cho chúng ta? Tôi tin đó là tình 

yêu luôn bắt nguồn từ Thiên Chúa dành cho dân 

Người: vô điều kiện vì nó không hạn hẹp và lựa chọn; không dành riêng và 

không giới hạn; thương xót và không làm nguy hại; bao dung và không ích kỷ; 

vâng lời và không mù quáng tuân theo điều luật đức tin. Vì lý do đó, chúng ta đi 

theo Chúa Kitô phải dựa trên nguyên tắc căn bản của điều răn: tình yêu Thiên 

Chúa và tha nhân. Như Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống của Người để cứu 

chuộc chúng ta, do đó chúng ta cũng phải làm như vậy vì không có tình yêu nào 

cao trọng hơn tình yêu thí mạng sống của mình cho tha nhân, một tình yêu hy 

sinh thân mình gắn với tình yêu tự nhiên của Thiên Chúa cho các tạo vật của 

Người. Làm sao chúng ta có thể đạt đến một tình yêu phản ảnh tình yêu của 

Chúa Giêsu như vậy? Qua đức tính khiêm nhường và ước muốn của chúng ta để 

giống như con người Chúa Kitô, bằng lời nói và hành động chúng ta có thể trở 

thành những chứng nhân sống động của đức tin. Ồ, thật sâu thẳm quá chúng ta 

hãy còn không thể hiểu được ý nghĩa của nó…Lạy Chúa hãy ban cho chúng con 

sự khôn ngoan của Ngài luôn hoạt động trong chúng con. 

Câu Hỏi  & Trả Lời: (biblequizzes.org.uk) 

Trả lời câu hỏi tuần trước: 

Con sư tử (Pro 19:12); Obed (Ruth 4:17); Anh phạm tội phá vỡ lề luật (Jam 

2:10) 

“Hãy đi đến ____ , mày là đứa lười biếng; để ý đường của bà ta đi, và hãy khôn 

ngoan.” Từ con vật nào mà chúng ta có được bài học? 

Làm thế nào mà các nhà thông thái biết Vua của dân Do Thái đã sinh ra 

Trắc nghiệm gì mà Elijah làm cho các tiên tri của Baal, đã hỏng, chứng tỏ chúa 

của họ là giả?                                         (Câu trả lời sẽ đăng vào tuần tới) 

Phép Xưng Tội (Tiếp theo…) 

Tại Sao Người Công Giáo Phải Đi Xưng Tội?      

 bởi Scott P. Richert 

Cần Có Điều Kiện Gì? 

Ba điều cần có cho một người ăn năn  để được nhận phép bí 

tích hoàn hảo: 

Anh ta phải ăn năn--- hay, nói cách khác buồn rầu vì tội của mình. 

Anh ta phải xưng các tội một cách đầy đủ, loại gì và bao nhiêu lần. 

Anh ta phải có lòng ăn năn và làm việc đền tội 

Trong khi đây là những điều tối thiểu, thì đây là Bảy Giai đoạn để Xưng Tội tốt 

hơn 

Bao Lâu Thì Chúng Ta Nên Đi Xưng Tội? 

Trong khi người Công Giáo chỉ cần xưng tội khi họ vướng phải tội trọng, Giáo 

hội khuyến khích những tín hữu nên đi xưng tội thường xuyên để được lợi ích. 

Tốt nhất là một tháng một lần. (Giáo hội khuyến khích mạnh mẽ, để sửa soạn 

hoàn hảo cho việc Rước Lễ trong mùa Phục Sinh, chúng ta hãy đi Xưng Tội 

ngay cả khi chỉ có tội nhẹ.) 

Giáo Hội đặc biệt khuyến khích các tín hữu hãy Xưng Tội thường xuyên trong 

mùa Chay, để chuẩn bị phần hồn cho mùa Phục Sinh. 
St. Joseph Table 

 

 

The recipients of this years 

proceeds are: 

Fathers of St. Charles 

Missionaries of St. Charles 

Boy Scout Troop 80 

Unico 

http://biblequizzes.org.uk/

