Third Sunday of Easter
April 26, 2020
†Masses for the Week†
Sunday, April 26th
†Elizabeth & Varkey Oliapuram– Son
†Jadwiga Karpinska
†Jorge Caseres– Yolanda Amores

Monday, April 27th

O zycie wieczne dla sp. TEOFILA BODZIONY

Tuesday, April 28th
†Deaceased members of the Iacobacci Family
O potrzebne łaski dla ADAMA, za wstawiennictwem
sw. Jana Pawla II
Wednesday, April 29th
† HENRYK SOBCZAK
Thursday, April 30th
†ANNY BOROWSKIEJ
Friday, May 1st
Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny
Kowalskiej(1)
Saturday, May 2nd
†Margaret Posillipo
†Danny Toscano– Daughter
Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny
Kowalskiej(2)
All ordered intentions of the Mass are celebrated in our church
according to the set date, but without the participation of the
faithful

PLEASE PRAY FOR THE
RECENTLY DECEASED:
Father Jorge Ortiz, David Afis, Rev. Adnel
Burgos, Remedios Moyotl.
All the deceased in our Parish & their loves ones
PLEASE PRAY FOR THE SICK:
Deacon Gustavo Medina,
Johny Morales, Alloyse Chong, Caroline
Intontuli, David Ramos, Javiera & Trinidad,
Plautilla Benitez,
All the sick in our Parish
Please call the Rectory to place your loved ones
on the Deceased or Sick list. Thank you.

DAILY MASS FROM
St. Catharine of Alexandria
On our Facebook

In Spanish everyday at 12pm
In English every Saturday at 7pm
DAILY MASS FROM THE
CO-CATHEDRAL OF
ST. JOSEPH

netny.tv

LIVE from the Co-Cathedral of
St. Joseph. Tune in weekdays at 8
AM for the Mass in English and
at 9 AM for the Mass in Spanish
(La Santa Misa).

Generations of Faith
Parish Goal: $255,000
Pledged: $388,496
Raised: $206,246

Annual Catholic Appeal 2020
Parish Goal: $22,294
Pledged: $3,246
Raised: $2,356

Follow us on our Social Media:
Facebook & Instagram:

thescachurch

Third Sunday of Easter
April 26, 2020
You have made known to me the paths of life;
you will fill me with joy in your presence.
— Acts 2:28
TODAY’S READINGS
First Reading — God has raised the crucified Jesus, who now pours forth
the Holy Spirit upon us (Acts 2:14, 22-33).
Psalm — Lord, you will show us the path of life (Psalm 16).
Second Reading — Our faith and hope are in God, who raised Jesus from
the dead (1 Peter 1:17-21).
Gospel — Through his words and in the breaking of the bread, the risen
Christ made himself known to two disciples on their way to Emmaus
(Luke 24:13-35).
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Acts 6:8-15; Ps 119:23-24, 26-27, 29-30; Jn 6:22-29
Tuesday:
Acts 7:51 — 8:1a; Ps 31:3cd-4, 6, 7b, 8a, 17, 21ab;
Jn 6:30-35
Wednesday:
Acts 8:1b-8; Ps 66:1-3a, 4-7a; Jn 6:35-40
Thursday:
Acts 8:26-40; Ps 66:8-9, 16-17, 20; Jn 6:44-51
Friday:
Acts 9:1-20; Ps 117:1bc, 2; Jn 6:52-59, or, for the
memorial, Gn 1:26 — 2:3 or Col 3:14-15, 17, 23-24;
Ps 90:2-4, 12-14, 16; Mt 13:54-58
Saturday:
Acts 9:31-42; Ps 116:12-17; Jn 6:60-69
Sunday:
Acts 2:14a, 36-41; Ps 23:1-6; 1 Pt 2:20b-25; Jn 10:1-10
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Third Sunday of Easter
Tuesday:
St. Peter Chanel;
St. Louis Grignion de Montfort
Wednesday:
St. Catherine of Siena
Thursday:
St. Pius V
Friday:
St. Joseph the Worker; First Friday
Saturday:
St. Athanasius; First Saturday

To get the newest information and announcements
Follow us on our Social Media:

Facebook & Instagram:
thescachurch

GOD’S PLAN
Saint Peter speaks to us twice today. In the first
reading, we hear an excerpt from his sermon on
Pentecost; in the second, part of his first letter. Once a
frightened, uneducated fisherman who often said just
the wrong thing, now Peter is speaking what he knows
to be true. Everything Jesus had said now makes
sense. His death and rising were all part of God’s plan,
and our faith and hope can be centered on God.
Today’s Gospel tells the story of Jesus’ walk to
Emmaus with two of the disciples. Frightened, sad,
and confused, the two of them don’t recognize Jesus,
who tells them what we
heard Peter say above: All
this had to happen as part
of God’s plan. In the end,
these disciples recognize
Jesus as we are to
recognize him—in the
breaking of the bread.
Copyright © J. S. Paluch Co.

All Holy Masses are canceled in the Diocese
of Brooklyn from Monday, March 16 until
further notice.
All meetings within the parish are also
canceled.
All ordered intentions of the Mass are
celebrated in our church according to the set
date, but without the participation of the
faithful.

SAINT CATHERINE OF SIENA (1347-1380)
April 29
Imagine the pope receiving a young woman still in her twenties who addresses him as “my sweet
Christ on earth,” then orders: “Get back to Rome where you belong!” Amazingly, Gregory XI
complied! Yet this was but one astonishing incident in the extraordinary life of Catherine of Siena, a
truly unique medieval woman. Youngest of twenty-five children, Catherine refused marriage and
became a Dominican Tertiary at sixteen, cloistering herself at home in
contemplative prayer, austere penances, and mystical experiences,
culminating in “spiritual espousal” to Christ. Then, incarnating the
Dominican ideal of “passing on to others the fruits of contemplation,”
Catherine left her solitude to care for the poor, nurse the sick, comfort the
dying, and bury the dead. Increasingly renowned for converting souls and
healing bodies, she was sought after to broker peace during civil wars and
Church schisms. All this, and like Jesus, whom she called “my Divine
Spouse,” she died at thirty-three! Four hundred letters and her spiritual
classic The Dialogue inspired Paul VI to name her, together with Teresa of
Ávila, the first women Doctors of the Church.
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co.

26 KWIETNIA 2020
Trzecia Niedziela Wielkanocna
„Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz”. (por. Łk 24,32)

Ewangelia wg św. Łukasz
(Łk 24, 13-35)
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o
sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak
rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby
przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w
drodze?" Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: "Ty jesteś chyba
jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało". Zapytał ich:
"Cóż takiego?" Odpowiedzieli Mu: "To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem
potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na
śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas:
były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów,
którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety
opowiadały, ale Jego nie widzieli". Na to On rzekł do nich: "O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca
do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do
swej chwały?" I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we
wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On
okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku
wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u
stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i
poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?" W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do
Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi". Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go
poznali przy łamaniu chleba.

Modlitwa Komunii Duchowej

MODLITWA O ZATRZYMANIE EPIDEMII

Mój Jezu, wierzę, że jesteś obecny w
Najświętszym Sakramencie.
Kocham Ciebie ponad wszystko i pragnę
przyjąć Ciebie w mojej duszy.
Ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć
Komunii świętej,
przyjdź duchowo do mego serca.
Obejmuję Cię, jakbyś już tam był, chce
zjednoczyć się z Toba całkowicie.
Nigdy nie pozwól mi bym odłączył się od
ciebie.
Amen.

Panie Jezu, Zbawicielu świata, Nadziejo, która nigdy
nas nie zawodzi, zmiłuj się nad nami i wybaw nas od
wszelkiego zła!
Prosimy Ciebie, abyś oddalił plage wirusa, który się
rozprzestrzenia, przywróć zdrowie chorym,
zachowaj zdrowych, wspieraj pracujących dla zdrowia
wszystkich.
Okaz nam Twoje miłosierne Oblicze i wybaw nas w
swojej wielkiej miłości.
Prosimy Ciebie o to przez wstawiennictwo Maryi,
Twojej i naszej Matki, która wiernie trwa przy nas, a
także przez wstawiennictwo św. Józef,
Twojego przybranego Ojca, a naszego opiekuna,
Ty który, żyjesz i królujesz przez wszystkie
wieki wieków.
Amen.

Tercer Domingo de Pascua
26 de abril de 2020
Me has enseñado el sendero de la vida
y me saciarás de gozo en tu presencia.
— Hechos 2:28
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — No era posible que Jesús quedara bajo el dominio de la
muerte (Hechos 2:14, 22-33).
Salmo — Señor, nos mostrarás el sendero de vida (Salmo 16 [17]).
Segunda lectura — Han sido salvados por la Sangre preciosa de Cristo,
como con un cordero sin mancha ni defecto. (1 Pedro 1:17-21).
Evangelio — Reconocieron a Jesús en la fracción del pan (Juan 24:13-35).
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 6:8-15; Sal 119 (118):23-24, 26-27, 29-30; Jn 6:22-29
Martes:
Hch 7:51 — 8:1a; Sal 31 (30):3cd-4, 6, 7b, 8a, 17, 21ab;
Jn 6:30-35
Miércoles: Hch 8:1b-8; Sal 66 (65):1-3a, 4-7a; Jn 6:35-40
Jueves:
Hch 8:26-40; Sal 66 (65):8-9, 16-17, 20; Jn 6:44-51
Viernes:
Hch 9:1-20; Sal 117 (116):1bc, 2; Jn 6:52-59, ó (por la
memoria) Gn 1:26 — 2:3 ó Col 3:14-15, 17, 23-24;
Sal 90 (89):2-4, 12-14, 16; Mt 13:54-58
Sábado:
Hch 9:31-42; Sal 116 (115):12-17; Jn 6:60-69
Domingo: Hch 2:14a, 36-41; Sal 23 (22):1-6;
1 Pe 2:20b-25; Jn 10:1-10
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Tercer Domingo de Pascua
Martes:
San Pedro Chanel;
San Luis María de Montfort
Miércoles: Santa Catalina de Siena
Jueves:
San Pio V
Viernes:
San José obrero; Primer viernes
Sábado:
San Atanasio; Primer sábado

Para obtener la información y los anuncios más recientes.
Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook & Instagram:
thescachurch

EL PLAN DE DIOS
Hoy san Pedro nos habla dos veces. En la primera
lectura, escuchamos un pasaje de su sermón en
Pentecostés; en la segunda, parte de su primera carta.
Antes, un aterrorizado pescador con poca educación
quien a menudo decía lo equivocado, el Pedro de
ahora habla sobre la verdad que conoce. Todo lo que
Jesús había dicho ahora tiene sentido. Su muerte y
resurrección eran parte del plan de Dios, y nuestra fe y
esperanza pueden centrarse en Dios.
El Evangelio de hoy describe el relato del camino
a Emaús en el que Jesús se une a dos discípulos.
Atemorizados, tristes y confundidos aquellos dos no
reconocen a Jesús, quien les dice lo que escuchamos a
Pedro decir arriba: todo esto tuvo que suceder como
parte del plan de Dios. Al
final,
estos
discípulos
reconocen a Jesús así como
nosotros
debemos
reconocerle –al partir el
pan.
Copyright © J. S. Paluch Co.

Todas las Santas Misas fueron canceladas en
la Diócesis de Brooklyn desde el lunes 16 de
marzo hasta nuevo aviso.
Todas las reuniones dentro de la parroquia
también se han cancelado.
Todas las intenciones de la Misa se celebran
en nuestra iglesia de acuerdo con la fecha
establecida, pero sin la participación de los
fieles.

SANTA CATALINA DE SIENA (1347-1380)
29 de abril
Catalina, siendo la más pequeña de una familia de 24 hermanos
pidió a su madre un cuarto privado para orar. Este deseo ferviente de
Dios fue el hilo conductor de su vida. Siendo muy pequeña hizo del
amor a Dios y a los pobres el centro de su vida. A los 16 años
ingresó a la Orden Terciaria de las Dominicas llevando una vida de
oración, de obras de misericordia y viviendo recluta en su casa. Sus
encuentros místicos con Dios eran frecuentes después de la
comunión, pero no quería que se hablara de ello. También se dedicó
a visitar presos y motivarlos a la conversión; en épocas de plagas se
apresuraba a visitar enfermos, llevar comida a los pobres y a sepultar
a los difuntos. Fue ella misma quien le urgió al Papa Gregorio XI
que regresara a Roma, que allá estaba su lugar. En vida dictó más de
400 cartas y dos libros. En su tiempo fue vista por todos como una
gran líder. Murió a los 33 años y en 1970 Pablo VI la declaró
Doctora de la Iglesia.
—Miguel Arias,Copyright © J. S. Paluch Co.

