Saint Catharine of Alexandria Church
1119 41st Street, Brooklyn, New York 11218 - 1999

Parish Staff
Reverend Andrzej Wojciech Klocek
Reverend Dariusz P. Strzelecki
Reverend Jon Ukaegbu
Deacon Gustavo Medina

Rectory Office
Tel: (718) 436-5917 FAX (718) 871-5140
stcatharineofalexandria-brooklyn.org/
Rectory Hours: 9:00 AM-12:00PM; 1:00 PM-5:00 PM
Evening by appointment only
Office Administrator: Luis A. Martinez

Religious Education Office
Tel: (718) 633-1304
Coordinator: Mrs. Grace Olavarria
Secretary: Mrs. Isabel Reyes
The Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA)
Please call the Rectory Office

Weekend Mass Schedule
Saturday (Vigil): 5:00 PM in English
Sunday:
8:30 AM in English
10:00 AM in Polish
11:30 AM in Spanish

Weekday Mass Schedule
Monday-Saturday 8:45 AM in English
Wednesday:7:30 PM in Spanish
Every first Friday: 8:45 AM in English
7:00 PM in Spanish
8:00 PM in Polish
Holy Days of Obligation - Please consult the Bulletin

Sacrament of Reconciliation
Confessions: Mon.- Sat. 8:30 AM- 8:45 AM
Sat. 4:00 PM-4:45 PM & by appointment: call parish office

Sacrament of Baptism for Infants
English:
Polish:
Spanish:

First Saturday of the Month
Second Saturday of the Month
Third Saturday of the Month
Please call the Rectory Office for Registrations

Sacrament of Marriage
Arrangements must be made at least six months to a year
with one of the Priests.

New Parishioners
Please register by visting our Parish Rectory

Pentecost Sunday
June 9, 2019

Where the human spirit fails, the Holy Spirit fills.
—Anonymous

†Masses for the Week†
Sunday, June 9th
8:30am †Sidney Altshuler
10:00am
11:30am †Ignacia Fabian– Margarito Mendez
†Demetrio Mendez– Margarito Mendez
†Carmen Madera– Doris Zablidoswki
Monday, June 10th
8:45am

This Week in our Parish
Sunday, June 9th
• Mission Appeal during all Sunday Masses
Monday, June 10th
• Catholic Charismatic Renewal Group (Spanish)
Parish Center from 7pm– 9:30pm
Tuesday, June 11th
• Baptismal Classes for Parents & Godparents
Annex Room A1 beginning at 7:30pm

Tuesday, June 11th
8:45am
Wednesday, June 12th
8:45am
7:30pm Accion de Gracias– Rafael & Rafaela Rodriguez
Thursday, June 13th
8:45am In Honor of St. Anthony– Olga Stellato & Family
Friday, June 14th
8:45am
Saturday, June 15th
8:45am †Andrea Francois- Gerald & Alix
5:00pm †John Posillipo (Father’s Day)- Mary & Joan Posillipo
Sunday, June 16th
8:30am For the Parishioners of our Parish
10:00am Veronika Morgol– Wojcziech Margol
11:30am †Fidencio Valentin– Evelyn Rodriguez
†Felix Rodriguez– Evelyn Rodriguez
†Eduardo, Florencia & Oscar Barahona– Esposos Soriano

OUR WEEKLY OFFERING
The Weekly Gift to our Church for June 1 & 2, 2019
amounted to $2,692
The Second Collection for the Catholic Communication
Campaign amounted to $1,088
Attendance: 570
We would like to thank everyone for their generous
support!

Generations of Faith
Parish Goal: $255,000
Pledged: $393,486
Raised: $189,071

Wednesday, June 12th
• Young at Heart Senior’s Group
Annex Room A-2 from 9:30am– 2:30pm
Thursday, June 13th
Friday, June 14th
• Jornada de Vida Cristiana (Youth Group)
Annex Room A-2 from 6:30pm to 9pm

Saturday, June 15th
• Infant Baptisms in Spanish
Sunday, June 16th

PLEASE PRAY FOR THE RECENTLY DECEASED:
Ruth Johnson, Carrie Knox, Nancy Nicholas, Elzbieta
Kaskow, Antoni Rudzinski
PLEASE PRAY FOR THE FOLLOWING SICK:
Lena Dalpiaz, Isabel Reyes, Deacon Gustavo Medina
Angela Spagnolo, Alloyse Chong, Nancy Cucinotta,
Caroline Intintoli, Shirley Coll
Please call the Rectory to place your loved ones on the
Deceased list or Sick list. Thank you.

Annual Catholic Appeal 2019
Parish Goal: $21,426
Pledged: $26,188
Raised: $21,763
Thank you for your generosity!

Pentecost Sunday
June 9, 2019

In one Spirit we were all baptized into one body.
— 1 Corinthians 12:13a
TODAY’S READINGS
First Reading — Filled with the Holy Spirit, the apostles begin to
speak in tongues (Acts 2:1-11).
Psalm — Lord, send out your Spirit, and renew the face
of the earth (Psalm 104).
Second Reading — In one Spirit we are baptized into one body (1
Corinthians 12:3b-7, 12-13) or Romans 8:8-17.
Gospel — Jesus Christ appears to the disciples and sends them on
their mission (John 20:19-23)
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Gn 3:9-15, 20 or Acts 1:12-14; Ps 87:1-3, 5-7;
Jn 19:25-34
Tuesday:
Acts 11:21b-26; 13:1-3; Ps 119:129-133, 135;
Mt 5:13-16
Wednesday: 2 Cor 3:4-11; Ps 99:5-9; Mt 5:17-19
Thursday:
2 Cor 3:15 — 4:1, 3-6; Ps 85:9ab, 10-14;
Mt 5:20-26
Friday:
2 Cor 4:7-15; Ps 116:10-11, 15-18; Mt 5:27-32
Saturday:
2 Cor 5:14-21; Ps 103:1-4, 9-12; Mt 5:33-37
Sunday:
Prv 8:22-31; Ps 8:4-9; Rom 5:1-5; Jn 16:12-15
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Pentecost Sunday
Monday:
Tenth Week in Ordinary Time;
Blessed Virgin Mary, Mother of the Church
Tuesday:
St. Barnabas
Thursday:
St. Anthony of Padua
Friday:
Flag Day
Saturday:
Blessed Virgin Mary

RECONCILED DIVERSITY
A few years ago, during Rome’s quiet summer, Pope Francis
took a day off to visit privately with some old friends, whose
identity took Catholic Italy by surprise: Evangelical Protestants.
They welcomed Francis to their Pentecostal Church of
Reconciliation, where Francis asked pardon for Catholic
persecutions and celebrated the Holy Spirit’s “pentecostal work.”
Unlike Satan, declared Francis, who creates division among God’s
children, the Holy Spirit creates a diversity rich and beautiful. And
unity; not uniformity, Francis specified, but unity in diversity.
Francis named the Spirit’s gift “reconciled diversity.” Pentecost’s
rich treasury of scriptural readings, for Saturday’s vigil and
Sunday’s morning liturgy, traces
the Holy Spirit’s work from
creation’s
beginning,
through
Jesus’ resurrection, into the
church’s earliest days, now into our
days. Kindled in our hearts, the
Spirit’s gentle fire is ours to share
generously, even with those most
strikingly different from us. All
hearts are Spirit-warmed by reconciled diversity.
Copyright © J. S. Paluch Co.

COME TO US, SPIRIT OF HOLINESS
Holy Spirit,
you banish fear from our hearts;
you bear witness in us that we are children of God;
we pray to you:
Remove from our hearts the spirit of slaves;
place in us the spirit of adopted children
to make us cry out, “Abba, Father!”

TREASURES FROM OUR TRADITION
Today we are at the fiftieth day of the Easter celebration:
seven weeks of seven days, a week of weeks, now culminating in a
festival fiftieth day. While the liturgical color of the Easter season
is gold, on this last day we have red. For the first thousand years of
the church, there were no firm rules for using colors. Only wealthy
churches could afford a full array of colors, and most places used
the best vestments, no matter the color, for the greatest feasts. The
Church spelled out an exact plan for color, including red for
Pentecost, only in 1570, but local differences held on until the
1800s.
Color experts tell us that red is a hot color, best used for fastpaced, upbeat, active experiences. It is hard to be neutral before
red, as any matador will tell you. It invites
commitment, draws you in. It is a
stimulating color, engaging the eye,
stirring hunger. It is the most fitting color
for this day when we celebrate the descent
of the Holy Spirit into our lives, a
dynamic presence overturning neutrality
in favor of passion and commitment.

RELIGIOUS EDUCATION
Registration Days
JUNE 2019

—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

FOOD PANTRY
Our Food Pantry is accepting canned goods and nonperishables. We are also accepting personal hygiene items for men
and women, and toiletries. We could also use brown paper or
plastic bags for packing the food. Thank you!
Donations can be dropped off at Parish Rectory
during Office Hours.
If you or anyone you know is in need, please feel
free to contact us to ask for Donations.

MONDAY
JUNE 10, 2019 12:00PM – 5:00PM
WEDNESDAY JUNE 12, 2019 12:30PM – 6:30PM
THURSDAY
JUNE 13, 2019
5:00PM – 8:00PM
MONDAY
JUNE 17, 2019 12:00PM – 5:00PM
WEDNESDAY JUNE 19, 2019 12:30PM – 6:30PM
MONDAY

JUNE 24, 2019 12:00PM – 5:00PM

Niedziela Zasłania Ducha Świętego
Dnia 9 czerwca 2019 roku

"Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby
stanowić jedno Ciało" (1Kor 12,13a)
“WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Słowo biskupów do wiernych
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza (Mk 9, 42)
Drogie Siostry i drodzy Bracia!
W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi
bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży
przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego
cierpienia osób pokrzywdzonych. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z
powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem
wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także
wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób
skrywających takie czyny.
Cierpienia osób pokrzywdzonych dotykają nie tylko ich samych, ale także
całych rodzin oraz wspólnot kościelnych. Przestępstwa te „przysłoniły blask
Ewangelii
takim mrokiem,
jakiego nie znały nawet
wieki
prześladowań” (Benedykt XVI, List do katolików w Irlandii, 19.03.2010).
Głęboko tkwią w nas wykrzyczane słowa świadectwa osoby pokrzywdzonej,
iż Chrystus nie krzywdził dzieci. „To [co ksiądz zrobił] naprawdę odcisnęło
bardzo duże piętno na moim dorosłym życiu. Ja do tej pory mam koszmary.
Cały czas jest to we mnie” – tak powiedziała w filmie w czasie konfrontacji z
oprawcą 39-letnia Anna, przed laty 9-letnia uczennica. I drugie świadectwo,
przekazane w artykule napisanym przez dorosłego dziś mężczyznę: „Nie mam
żalu do Kościoła. Wiem, że skrzywdził mnie nie [cały] Kościół, lecz
konkretna osoba. Nie wiem, czy ktokolwiek z przełożonych cokolwiek o tym
wiedział. Ale martwi mnie, że tacy jak ja, pozostają poza kościelną sferą
uwagi”. Obydwa wyznania są wstrząsające – to nigdy nie powinno się było
wydarzyć.
1. Świadectwo cierpienia
Wielu z nas obejrzało film „Tylko nie mów nikomu”. Ten dokument, to przede
wszystkim wstrząsające relacje dorosłych dziś osób, wykorzystywanych w
dzieciństwie przez duchownych. Zawiera on także przykłady braku
wrażliwości, grzechu zaniedbania i niedowierzania osobom skrzywdzonym, co
w konsekwencji chroniło sprawców. Film, przyjmując perspektywę
pokrzywdzonych, uświadomił nam wszystkim ogrom ich cierpienia. Każdy,
kto jest wrażliwy, poznając losy osób pokrzywdzonych, odczuwa ból,
wzruszenie i smutek wobec ich cierpienia. Dziękujemy wszystkim, którzy
mieli odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Zdajemy sobie sprawę z tego,
że żadne słowo nie jest w stanie wynagrodzić im krzywd, jakich doznali.
Przyznajemy, że jako pasterze Kościoła nie uczyniliśmy wszystkiego, aby
zapobiec krzywdom.
Dla wielu wiernych, szczególnie dla młodych szczerze szukających Boga,
skandale seksualne z udziałem duchownych stają się ciężką próbą wiary i
powodem do wielkiego zgorszenia. Rozczarowanie i oburzenie jest tym
większe i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w
szukaniu bliskości Jezusa doświadczyły przemocy i brutalnego odarcia z
godności dziecka. Od początku swego istnienia wspólnota kościelna uznawała
takie zachowania za wyjątkowo ciężki grzech; według słów Chrystusa „kto by
się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie,
temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi
morza” (Mk 9,42). „Biada człowiekowi przez którego dokonuje się
zgorszenie” (Mt 18,7).
2. Wrażliwość
Wszyscy, zarówno duchowni, jak i świeccy, jako społeczność, musimy
stworzyć właściwą przestrzeń do przywrócenia pokrzywdzonym jak
najbardziej normalnego życia, a także do odbudowania zaufania wobec
duszpasterzy i biskupów.
Wyznania pokrzywdzonych przynaglają nas, biskupów, ale i wszystkich ludzi
dobrej woli do większego wyczulenia na zagrożenia; do większej wrażliwości
na pomoc pokrzywdzonym. Zarówno niebezpieczeństwa, jak i konieczność
wsparcia dotyczą każdego środowiska, nie tylko kościelnego, ale i rodzin,
szkół, klubów sportowych i wielu innych grup. Sytuacje życiowe
pokrzywdzonych skłaniają do szybszego i skuteczniejszego pomagania im.
Oni potrzebują wielkiej wrażliwości i wsparcia, by odnaleźć równowagę życia.
Prosimy osoby pokrzywdzone przez duchownych, aby zgłaszały doznaną
krzywdę do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów
państwowych. W każdej diecezji i w wielu prowincjach zakonnych został
wyznaczony delegat upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu
seksualnym małoletnich przez osobę duchowną. Ma on też pomóc w
otrzymaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i duszpasterskiego.
Chcemy wspierać pokrzywdzonych od początku tej drogi w podjęciu kroków
potrzebnych do przezwyciężania skutków doznanej krzywdy.

FOOD PANTRY
Grupa naszych parafian organizuje stałą zbiòrkę produktów
żywnościowych i ich dystrybucję w formie FOOD PANTRY.
Można ofiarować produkty żywnościowe w puszce lub formie
suchej, które się łatwo nie popsują. Dary opakowane w torbę
papierową lub plastikową można złożyć w biurze
parafialnym gdy jest otwarte: od poniedziałku do piątku
między 9:00 rano a 12:00 w południe, następnie między
1:00 po południu a 5:00 wieczorem.
Przyjmujemy z wdzięcznością nowe motu proprio papieża Franciszka, w którym
Ojciec Święty nakazuje zgłaszanie takich przestępstw i przewiduje poważne
kary dla przełożonych, którzy zaniedbywali swoje obowiązki chronienia
owczarni Chrystusowej. Pamiętamy też o tym, że według zawartych w tym
dokumencie nowych norm prawa kościelnego nikogo przy zgłaszaniu
przestępstwa nie wolno zobowiązywać do milczenia. Zrobimy wszystko, co w
naszej mocy, aby te zgłoszenia w instytucjach kościelnych przebiegały ze
współczuciem i z jak największą wrażliwością oraz w poczuciu bezpieczeństwa
dla każdej osoby i jej dramatu. Będziemy też nadal zgłaszać przestępstwa
państwowym organom ścigania.
Wielu duchownych i świeckich pracuje z osobami, które odważyły się
powiedzieć o swoich traumatycznych doświadczeniach. Nie rozgłaszamy tego,
ponieważ szanujemy ich prawo do prywatności. Być może sami zdecydują się o
tym głośno mówić. Reakcja najbliższego otoczenia rzadko niestety opiera się na
życzliwości i wrażliwości. Często jest okrutna, bezmyślna i bezlitosna, czasem
pełna wyrzutów, przez co nam wszystkim potrzebna jest zmiana mentalności, by
osoby poszkodowane w dzieciństwie lub młodości w delikatnej sferze
seksualności były chronione i wspierane.
3. Odpowiedzialność
Zwracamy coraz większą uwagę na wychowanie w seminariach i kształtowanie
osobowości przyszłych księży. Nie chcemy dopuścić, aby w szeregach
duchowieństwa znalazły się osoby niedojrzałe, niezdolne do wierności złożonym
ślubom i przyrzeczeniom. Ponadto, od sześciu lat koordynator ds. ochrony dzieci
i młodzieży powołany przez Konferencję Episkopatu Polski organizuje wraz z
zespołem współpracowników Centrum Ochrony Dziecka liczne szkolenia dla
duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Przygotowujemy w diecezjach i w
zgromadzeniach zakonnych także system zapobiegania; ma on pomóc ochronić
dzieci i młodzież przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym. Chcemy, by
ich bezpieczeństwo stało się priorytetem we wszystkich środowiskach.
W tym kontekście w szczególny sposób doceniamy pracę zdecydowanej
większości kapłanów, którzy wierni Ewangelii gorliwie i ofiarnie służą Bogu i
ludziom. Nie pozwólmy, by dobro, które dokonuje się w Kościele przez ich
posługę, przesłoniły nam grzechy konkretnych osób. Na zasadzie
odpowiedzialności zbiorowej nie przenośmy też win konkretnych osób w
sutannach na wszystkich księży. Tych czynów dopuścili się konkretni ludzie i
oni powinni zostać ukarani za swoje czyny. Wesprzyjmy w tych trudnych
chwilach kapłanów pracujących z poświęceniem, by nie utracili zapału i
otrzymali umocnienie ze strony wiernych świeckich.
Wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli jednoczymy wysiłki w
rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających przestępstwom.
Prosimy o wsparcie wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży w
przedszkolach i szkołach oraz w zakładach opiekuńczo-wychowawczych.
Prosimy o pomoc w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, by
wszystkie placówki prowadzone przez Kościół stały się domami bezpiecznymi,
wyznaczającymi najlepsze standardy ochrony dzieci. Taki sam apel kierujemy
do odpowiedzialnych za ruchy katolickie i organizacje młodzieżowe. Bądźmy
wszyscy bardziej wrażliwi wobec dzieci i młodzieży, a także wobec osób
pokrzywdzonych.
Zakończenie
Nasze słowo do wszystkich ludzi dobrej woli kończymy modlitwą do Ducha
Świętego:
Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty.
Jesteśmy – wprawdzie obciążeni grzechem,
lecz zgromadzeni w imię Twoje.
Przyjdź do nas i bądź z nami,
Racz obmyć nasze serca
i naucz nas, co mamy czynić,
dokąd mamy zmierzać,
Powiedz, co mamy podjąć,
abyśmy wsparci Twoją mocą
Tobie zdołali podobać się we wszystkim. (św. Augustyn)
Przyzywając mocy Ducha Świętego i wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła,
Jej powierzając osoby skrzywdzone, rodziny, dzieci i młodzież oraz wspólnoty
kościelne,
upraszamy w modlitwie ducha pokory i odwagi,
aby nie dać się zwyciężyć złu i ogarnąć troską wszystkich.
Podpisali:
Biskupi zebrani na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 22 maja 2019 r.”

Domingo de Pentecostés
9 de junio de 2019

Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu
para formar un solo cuerpo.
— 1 Corintios 12:13a
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles
empezaron a hablar en lenguas (Hechos 2:1-11).
Salmo — Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya
(Salmo 104 [103]).
Segunda lectura — Fuimos bautizados en el Espíritu para formar
un sólo cuerpo (1 Corintios 12:3b-7, 12-13) o Romanos 8:8-17.
Evangelio — Jesús se aparece a los discípulos y los envía en su
misión (Juan 20:19-23).
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Gn 3:9-15, 20 o Hch 1:12-14; Sal 87 (86):1-3, 5-7;
Jn 19:25-34
Martes:
Hch 11:21b-26; 13:1-3; Sal 119 (118):129-133, 135;
Mt 5:13-16
Miércoles: 2 Cor 3:4-11; Sal 99 (98):5-9; Mt 5:17-19
Jueves:
2 Cor 3:15 — 4:1, 3-6; Sal 85 (84):9ab, 10-14;
Mt 5:20-26
Viernes:
2 Cor 4:7-15; Sal 116 (115):10-11, 15-18; Mt 5:27-32
Sábado:
2 Cor 5:14-21; Sal 103 (102):1-4, 9-12; Mt 5:33-37
Domingo: Prov 8:22-31; Sal 8:4-9; Rom 5:1-5; Jn 16:12-15
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Domingo de Pentecostés
Lunes:
Bienaventurada Virgen María, Madre de la
Iglesia; Décima Semana del Tiempo Ordinario
Martes:
San Bernabé
Jueves:
San Antonio de Padua
Viernes:
Día de la Bandera
Sábado:
Santa María Virgen

DIVERSIDAD RECONCILIADA
Hace algunos años, durante un verano tranquilo en Roma,
el Papa Francisco tomó un día de descanso para pasar un tiempo
en privado con algunos viejos amigos, cuyas identidades tomaron
por sorpresa a los católicos italianos: protestantes evangélicos.
Ellos dieron la bienvenida a Francisco a su iglesia pentecostal de
la reconciliación, donde Francisco pidió perdón por
las persecuciones católicas y celebró “la obra pentecostal” del
Espíritu Santo. Francisco declaró que Satanás crea división en
medio de los hijos de Dios, pero el Espíritu Santo crea una
diversidad rica y hermosa. Y unidad, pero no uniformidad,
Francisco especificó, sino unidad en la diversidad. Francisco
nombró el don del Espíritu Santo “diversidad reconciliada”. El
rico tesoro de Pentecostés de las lecturas de las Escrituras, para la
vigilia del sábado y la liturgia del domingo por la mañana, rastrea
la obra del Espíritu Santo desde el comienzo de la creación,
mediante la resurrección de Jesús, hacia los primeros días de la
Iglesia, ahora en nuestros días.
Encerrados
en
nuestros
corazones, el fuego gentil del Espíritu
es
nuestro
para
compartir
generosamente, incluso con aquellos
que son notablemente diferentes a
nosotros.
Todos
los
corazones
son estimulados por la diversidad
reconciliada.
Copyright © J. S. Paluch Co.

VEN A NOSOTROS, ESPÍRITU DE SANTIDAD
Espíritu Santo,
tú desvaneces el temor de nuestro corazón;
eres testigo en nosotros de que somos hijos de Dios;
a ti acudimos:
Remueve de nuestro corazón el espíritu de esclavos;
danos el Espíritu de hijos adoptados
para que podamos llamar, “¡Abba, Padre!”

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Hoy celebramos la Pascua de Pentecostés. Esta es una de las
tres Pascuas que celebramos los cristianos. Las otras dos son la
Pascua de Resurrección (o Pascua Florida) y la Pascua del
Nacimiento de Jesús. Estas tres solemnidades cristianas celebran tres
momentos claves en el plan de salvación: la Encarnación del Verbo
Divino (Jesús), su Pasión, Muerte y Resurrección y el descenso de
su Espíritu Santo sobre la Iglesia. Pascua viene siendo el nombre de
la principal solemnidad del calendario judío y recuerda la liberación
del pueblo de Israel de la esclavitud. Los cristianos hemos tomado
ese nombre por reconocernos como descendientes de Abraham y
porque en nuestras tres pascuas celebramos
que Jesús viene a salvarnos, o sea, a
liberarnos del pecado y sus consecuencias
tanto personales como sociales. En muchas
partes el titulo de Pascua se ha dejado para
hablar de la Fiesta de la Navidad y la Fiesta
de Pentecostés. Esto es una lástima ya que
el recordar la Pascua debe impulsar al
cristiano a obrar por la liberación de todos
para que el mundo se salve por Jesucristo.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

DESPENSA DE ALIMENTOS
Nuestra despensa de alimentos está aceptando productos enlatados y
no perecederos. También estamos aceptando artículos de higiene
personal para hombres y mujeres, y artículos de aseo. También
podríamos bolsas de plástico para empacar los alimentos. ¡Gracias!
Las donaciones se pueden dejar en la Rectoría de la
Parroquia durante las horas de oficina.
Si usted o alguien que conoce está en necesidad, no
dude en contactarnos para solicitar donaciones.

EDUCACION RELIGIOSA
Dias de Registracion
JUNIO 2019
LUNES
MIERCOLES
JUEVES

10 DE JUNIO, 2019
12 DE JUNIO, 2019
13 DE JUNIO, 2019

12:00PM – 5:00PM
12:30PM – 6:30PM
5:00PM – 8:00PM

LUNES
MIERCOLES

17 DEJUNIO, 2019
19 DEJUNIO, 2019

12:00PM – 5:00PM
12:30PM – 6:30PM

LUNES

24 DE JUNIO, 2019

12:00PM – 5:00PM

Please Patronize Our Advertisers

PLEASE PATRONIZE OUR ADVERTISERS
And Let Them Know You Appreciate Their Support of the Parish Bulletin
That’s the Best Way to Thank Them for Your Bulletin

(718) 633-9389

Day Care / Guarderia
American - European

4105 Ft Hamilton Pkwy
Brooklyn, NY 11219

JOSEPH A. BRIZZI & SONS, INC.,
FUNERAL HOME

Vouchers Accepted

Serving All Communities
Family Owned and Operated

436-4316, 3316

3921 FT. HAMILTON PKWY.
AT 40TH ST.

HELP WANTED V { t Ñ | Ç [ É Å x y É Ü à { x T z | Ç z
Great Income Potential
Caring in Three Centuries...

Full and Part Time Positions
To Sell Advertising in
Brooklyn and Queens Church Bulletins
Bilingual a plus

Call 631-249-4994

Fireside Catholic Heritage
Edition Bible

for more information

The Catholic Heritage Edition in the New American Bible
Revised Edition translation is the ideal Catholic Family
Bible.

165-01 Chapin Parkway Jamaica, NY

Visit us online at www.ChapinHome.org

Tel. (718) 436-4521

DAVID SHANNON FLORIST, INC.

(opp. Greenwood Cemetry)
3380 Ft. Hamilton Pkwy.
Brooklyn, NY 11218

FLORIST & NURSERY
40 Years at this Location
J. Perrotta
We accept all
& Family
Major Credit Cards

Spanish Bible
Latinoamericana
Translation
Nuestra Biblia Católica Familiar

Features: Our Catholic Family, Family Record section
and Burgundy padded cover with gold-gilded page edges.

This deluxe padded cover Bible is a classic
Spanish Edition featuring the popular Catholic
Latinoamericana translation.

C/O The Church Bulletin, Inc.
200 Dale Street • W. Babylon, NY 11704
Enclosed please find check/money order for $ ______ to cover the cost of
_________ (quantity) copies of the Fireside Family Bible, to be shipped post
paid to:

Burgundy padded cover...........................

Only $69.99 post paid

Name _____________________________________________________
Address _________________________________________________
City ______________________________ State ___________ Zip _____

(718) 739-2523

Skilled Nursing Facility, Short Term Rehab, Hospice Care, Adult Day Health Care

Features: Gold-gilded pages, Scripture Readings for Our Wedding Day,
Padded covers and gold embossing, Stories of Christmas and Easter
and Presentation page

$56.99 post paid

C/O The Church Bulletin, Inc. • 200 Dale Street • W. Babylon, NY 11704
Enclosed please find check/money order for $ ______ to cover the cost of
____(quantity) copies of the Fireside Family Bible, to be shipped post paid
to:
Name _____________________________________________________
Address __________________________________________________
City ___________________________ State ___________ Zip _______
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