Fourth Sunday of Easter
May 3, 2020
†Masses for the Week†
Sunday, May 3rd
Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny
Kowalskiej(3)
Za parafian
+Janina Dyjach
Monday, May 4th
Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny
Kowalskiej(4)
Tuesday, May 5th
Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny
Kowalskiej(5)
Wednesday, May 6th
Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny
Kowalskiej(6)
Thursday, May 7th
Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny
Kowalskiej(7)
W intecji Ks. Proboszcza naszej parafii z racji urodzin.
Friday, May 8th
Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny
Kowalskiej(8)
Saturday, May 9th
Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny
Kowalskiej(9)
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, Silvia Hernandez,
Martha Avilés, Leopoldo Estrada.
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, Amalia Lira
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

Fourth Sunday of Easter
May 3, 2020
He himself bore our sins in his body upon the cross, so that,
free from sin, we might live for righteousness.
— 1 Peter 2:24a
TODAY’S READINGS
First Reading — All peoples called by God will receive the gift of the
Spirit if they repent and are baptized (Acts 2:14a, 36-41).
Psalm — The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want
(Psalm 23).
Second Reading — Once we were like straying sheep; but now we have
been returned to the shepherd, our guardian (1 Peter 2:20b-25).
Gospel — The shepherd leads the sheep out into pastures of abundant life
(John 10:1-10).
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Acts 11:1-18; Ps 42:2-3; 43:3, 4; Jn 10:11-18
Tuesday:
Acts 11:19-26; Ps 87:1b-7; Jn 10:22-30
Wednesday:
Acts 12:24 — 13:5a; Ps 67:2-3, 5, 6, 8; Jn 12:44-50
Thursday:
Acts 13:13-25; Ps 89:2-3, 21-22, 25, 27; Jn 13:16-20
Friday:
Acts 13:26-33; Ps 2:6-11ab; Jn 14:1-6
Saturday:
Acts 13:44-52; Ps 98:1-4; Jn 14:7-14
Sunday:
Acts 6:1-7; Ps 33:1-2, 4-5, 18-19; 1 Pt 2:4-9; Jn 14:1-12
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Fourth Sunday of Easter;
World Day of Prayer for Vocations
Tuesday:
Cinco de Mayo
Thursday:
National Day of Prayer

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.

IN NEED OF A SHEPHERD
For a while it was very fashionable to own
pigs as pets. The publicity surrounding these
creatures informed us that they were—
contrary to their popular image—very clean
animals, and also quite smart. Sad to say,
sheep will most likely never enjoy this sort of
domestic vogue. They are neither clean nor
smart and are largely defenseless when left on
their own, even in large numbers. The biblical
image of us as the flock of sheep is not a
particularly flattering one. Sheep without a
shepherd are truly sad, because they most
likely will perish either from their inability to
fend for themselves or from their lack of
defenses against predators. Placing ourselves
in the heart of this unflattering image can
reinforce our faith. Until we come to a
profound realization of how much we need a
shepherd, we cannot appreciate how deeply
blessed we are to have been given a Shepherd,
one who laid down his
life for us and was
raised to life eternal in
the Spirit, so he might
guide us and we might
follow him in faith
forever.
Copyright © J. S. Paluch Co.

SAINTS PHILIP AND JAMES, APOSTLES
May 3
Call Philip the gospel’s “Answer Man.” “Can anything good come out of Nazareth?” Nathaniel
asked Philip, who had proclaimed Jesus “the one about whom Moses wrote in the law, and also the
prophets” (John 1:45). Jesus asked Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?” (John
6:5). Greeks brought Philip their request: “We would like to see Jesus” (John 12:21). Philip’s answer
to each question: bring people to Jesus! At the Last Supper, finally, Philip had a request of his own:
“Show us the Father!” (John 14:8). Jesus had three last questions for Philip: “You still don’t know
me? How can you ask that? Don’t you believe?” And an answer: “I am in the Father and the Father
is in me” (John 14:10). Today’s James is not John’s brother, Zebedee’s son, but, tradition says,
author of the New Testament Letter of James, who
died praying for his murderers in Jesus’ words:
“Forgive them, for they know not what they do.” Few
historical details for either saint, but lessons aplenty:
Bring every question we have and everybody we meet
to Jesus; be, as James’ letter challenges, “doers of the
word and not hearers only” (James 1:22).
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co.

03 MAJA 2020
Czwarta Niedziela Wielkanocna
Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
8 maja, Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski.
9 maja, NOWENNA do św. Jana Pawła II, (09 – 17 MAJA 2020)
10 maja, Dzień Matki (USA)

Ewangelia na niedzielę 3 maja 2020
(J 10, 1-10)
Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę,
ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i
rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę,
jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a
owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po
imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie
wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za
nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo
nie znają głosu obcych". Tę przypowieść
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia
tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do
nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli
przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie
posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś
wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i
wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi
tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja
przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je
w obfitości".

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Parafianie!

MODLITWA O ZATRZYMANIE EPIDEMII

Niech Pan Bóg Wam błogosławi
Szczęść Boże!

Panie Jezu, Zbawicielu świata, Nadziejo, która nigdy
nas nie zawodzi, zmiłuj się nad nami i wybaw nas od
wszelkiego zła!
Prosimy Ciebiae, 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.

Mijają kolejne tygodnie bez naszej fizycznej obecności w
naszej świątyni.
Pragnę podziękować wszystkim za duchową łączność na
modlitwie, za wszelką okazaną życzliwość, rozmowę i ofiarę
Mszy Świętej.
Zbliża się miesiąc MAJ, który w życiu Kościoła, a także w
pobożności ludowej naszej Ojczyzny jest obfity w celebracje.
Chciejmy kontynuować naszą duchową wspólnotę modlitwy.
Ofiarujmy nasz czas Maryi – Matce naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
Niech wspólnota naszego „Domowego Kościoła” modli się
na nabożeństwie majowym, polecając nasze rodziny i
wspólnotę wiary naszej parafii.

Niech 100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II,
naszego rodaka (18 MAJA 2020) będzie motywacją do
duchowej jedności z naszą Ojczyzną i naszymi bliskimi w
kraju.
Zapewniam Was o mojej modlitwie podczas sprawowania
Mszy Świętej i nabożeństw majowych, polecając Was
wszystkich Bożej Opatrzności, przez ręce Maryi.

Ks. Dariusz

Modlitwa Komunii Duchowej
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.

Cuarto Domingo de Pascua
3 de mayo de 2020
Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz,
para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia.
— 1 Pedro 2:24a
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Los que creyeron fueron bautizados
(Hechos 2:14a, 36-41).
Salmo — El Señor es mi pastor, nada me falta (Salmo 23 [22]).
Segunda lectura — Han vuelto al pastor y guardián de sus almas
(1 Pedro 2:20b-25).
Evangelio — Yo soy la puerta para las ovejas (Juan 10:1-10).
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 11:1-18; Sal 42 (41):2-3; 43:3, 4; Jn 10:11-18
Martes:
Hch 11:19-26; Sal 87 (86):1b-7; Jn 10:22-30
Miércoles:
Hch 12:24 — 13:5a; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8; Jn 12:44-50
Jueves:
Hch 13:13-25; Sal 89 (88):2-3, 21-22, 25, 27; Jn 13:16-20
Viernes:
Hch 13:26-33; Sal 2:6-11ab; Jn 14:1-6
Sábado:
Hch 13:44-52; Sal 98 (97):1-4; Jn 14:7-14
Domingo:
Hch 6:1-7; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 18-19; 1 Pe 2:4-9;
Jn 14:1-12
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Cuarto Domingo de Pascua;
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
Martes:
Cinco de Mayo
Jueves:
Día Nacional de Oración

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.

SE NECESITA UN PASTOR
Por un tiempo estuvo de moda tener cerdos
como mascotas. La publicidad que rodeó a
estas criaturas nos informó que, contrario a la
imagen popular, son animales muy limpios y
también bastante inteligentes. Resulta triste
decirlo, pero las ovejas probablemente nunca
gozarán de este tipo de popularidad doméstica.
Ni limpias ni inteligentes, son mayormente
indefensas cuando se dejan solas, aunque el
rebaño sea numeroso. La imagen bíblica de
que somos un rebaño de ovejas no resulta muy
favorecedora. Triste es el caso de las ovejas sin
pastor porque, sin duda, perecerán dada su
incapacidad de valerse por sí mismas o su
carencia de defensas contra sus predadores.
Colocarnos al centro de esta imagen poco
favorecedora puede fortalecer nuestra fe. Sólo
cuando tomamos profunda conciencia de que
necesitamos un pastor, podemos apreciar
nuestras bendiciones al haber sido entregados
al Pastor, a aquél que
dio su vida por
nosotros
y
fue
resucitado para la vida
eterna en el Espíritu, a
fin de poder guiarnos
por siempre mientras
lo seguimos en fe.
Copyright © J. S. Paluch Co.

SANTOS FELIPE Y SANTIAGO (Siglo I)
3 de mayo
Felipe nació en Bastida y fue discípulo de Juan Bautista. Él mismo descubrió en la persona de
Jesús al Mesías, al anunciado en el Antiguo Testamento y va a comunicarlo a los demás. Asimismo,
el evangelista pone en boca de Felipe la falta de fe: ‘Ni doscientos denarios (salario por un día de
trabajo) bastarían para darle de comer a esta multitud’. Jesús multiplica el pan y alimenta a la
multitud. Se cree que Felipe murió hacia el año 87 y sus restos fueron llevados a Roma, a la Iglesia
de los Apóstoles, junto a los de Santiago, de ahí que la fiesta litúrgica sea el mismo día. Santiago “el
menor” es el hijo de Alfeo y también pertenece a los Doce. Fue obispo de Jerusalén a partir del año
42, debido a la muerte de Santiago “el mayor”. Fue él
mismo quien escribió la carta canónica que aparece en
el Nuevo Testamento. El historiador Flavio Josefo nos
dice que fue martirizado en el año 62 debido a una
orden de lapidación emitida por el sumo sacerdote
Anás II.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

