Seventh Sunday of Easter
May 24, 2020
†Masses for the Week†
Sunday, May 24th
+Stanisław Przybyło (10r.)

Monday, May 25th
Tuesday, May 26th
Sisto Iacobacci
Wednesday, May 27th
Nick, Anna & Children De Angelis
Thursday, May 28th
Friday, May 29th
Saturday, May 30th

All ordered intentions of the Mass are celebrated in
our church according to the set date, but without the
participation of the faithful

DAILY MASS FROM
St. Catharine of Alexandria
On our Facebook

In Spanish everyday at 12pm
In English every Sunday at
11:30am
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

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.

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

Annual Catholic Appeal 2020
Parish Goal: $22,294
Pledged: $4,856
Raised: $2,701

Follow us on our Social Media:
Facebook & Instagram:

thescachurch

Seventh Sunday of Easter
May 24, 2020
“They have kept your word.”
— John 17:6b
TODAY’S READINGS
First Reading — The Eleven and the women devoted themselves to prayer
(Acts 1:12-14).
Psalm — I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of
the living (Psalm 27).
Second Reading — Glorify God if you suffer for the name of Christian (1
Peter 4:13-16).
Gospel — The Son will give eternal life to all those who are given to him
by the Father (John 17:1-11a).
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Acts 19:1-8; Ps 68:2-3ab, 4-5acd, 6-7ab; Jn 16:29-33
Tuesday:
Acts 20:17-27; Ps 68:10-11, 20-21; Jn 17:1-11a
Wednesday:
Acts 20:28-38; Ps 68:29-30, 33-36ab; Jn 17:11b-19
Thursday:
Acts 22:30; 23:6-11; Ps 16:1-2a, 5, 7-11; Jn 17:20-26
Friday:
Acts 25:13b-21; Ps 103:1-2, 11-12, 19-20ab; Jn 21:15-19
Saturday:
Acts 28:16-20, 30-31; Ps 11:4, 5, 7; Jn 21:20-25
Sunday:
Vigil: Gn 11:1-9 or Ex 19:3-8a, 16-20b or
Ez 37:1-14 or Jl 3:1-5; Ps 104:1-2, 24, 35,
27-28, 29-30; Rom 8:22-27; Jn 7:37-39
Day: Acts 2:1-11; Ps 104:1, 24, 29-31, 34;
1 Cor 12:3b-7, 12-13; Jn 20:19-23
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Seventh Sunday of Easter;
World Communications Day
Monday:
St. Bede the Venerable; St. Gregory VII;
St. Mary Magdalene de’ Pazzi;
Memorial Day
Tuesday:
St. Philip Neri
Wednesday:
St. Augustine of Canterbury;
Shavuot (Jewish observance) begins at sunset
Thursday:
Julian Calendar Ascension

St. Catharine of Alexandria
Will begin to reopen for Private Prayer beginning on

May 26, 2020
Monday to Friday 3pm to 7pm
Saturday & Sunday: 10am to 2pm
We ask that everyone follow the following guidelines:

-Continue to practice social distance(maintain 6 feet between others)
-Everyone must wear masks-There will be a limit of 10 people at a time______________________________________________

No public masses will be celebrated at this time
The elderly and all who are health-compromised are advised to
stay home.

DEVOTED TO PRAYER
Today, as we await Pentecost, we come to the end
of the baptismal homily from Peter that we have heard
over the past few weeks. This homily was written by a
realist who knew the joy and the glory of a Resurrection
faith, but also knew that the strength of that faith would
be put to the test and tried in suffering. Earlier this year
we heard Jesus preach, “Blessed are you when they
insult you . . . because of me” (Matthew 5:11) and this
is echoed today by Peter. These words are also formed
in the image of Christ who prays to the Father in
heaven today, a prayer that is placed in John’s Gospel
right before Jesus endures his suffering and death. Our
awaiting the Spirit, awaiting our mission for Christ
means that we are, most likely, awaiting some sort of
trial and suffering. We don’t endure the same degree of
persecution that Peter and
John knew, but each of us
has our faith put to the test
eventually. And it is for
this reason that we, like
Jesus and like those
faithful followers gathered
in the upper room, devote
ourselves to prayer.
Copyright © J. S. Paluch Co.

SAINT PHILIP NERI (1515-1595)
May 26
In a shop near the Vatican, a group of Americans
laughed as the shopkeeper showed off his fluent English
and latest souvenir, a key ring whose papal portrait, when
pressed, activated a recorded blessing. Through the shop
window, two clerics scowled disapproval. The
shopkeeper grunted, “They’re a very somber order
who’ve left the Church. I recognize them.” “By their long
robes?” an American asked. “Many in Rome wear
robes,” replied the shopkeeper. “It’s their long faces!”
When Philip Neri arrived in sixteenth-century Rome,
there was reason to be somber. Swiss Guards had been
massacred on Saint Peter’s steps defending the pope.
Parts of Europe were abandoning the Church. But Philip
resolved to be an “apostle of joy,” drawing especially the
young to Christ—and frequent confession and
Communion—by his sincere interest in their problems,
prayerful example, and gentle
humor. His “Oratory,” a
movement as well as a place,
provided
recreation
and
devotion in a joyful atmosphere
of companionship, service, and
liturgy. Philip Neri challenges
each of us to begin improving
Church and world by changing
ourselves with unfailing joy.
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co.

If you feel sick in any way you MUST stay home.

24 MAJA 2020
Siódma Niedziela Wielkanocna

26 maja, Dzień Matki (PL)
31 maja, Zesłanie Ducha Świętego.
Ewangelia na niedzielę 24 maja 2020

(J 16:23b-28)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do
tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam
mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie
prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was
miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i
przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».
1. Dar mądrości
Jest on uczestniczeniem w mądrości Jezusa, czyli widzeniem ludzi, rzeczy i ich relacji takimi, jakimi widzi je On. Jest to dar
patrzenia na rzeczywistość oczami Boga, widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności. Święty Tomasz pisał w tym
miejscu o mądrości jako o „Bożym instynkcie”. Dar mądrości jest związany bardziej z miłością niż z samym rozumem. Jego
przeciwieństwem jest głupota, która jest brakiem smaku w sprawach Bożych. Głupota w myśleniu o życiu nie bierze pod
uwagę krzyża, śmierci, kruchości życia; nie uwzględnia w ogóle Boga, zawęża horyzont życia wyłącznie do doczesności.
2. Dar rozumu
Jest on sztuką wnikania w tajemnice Boże. Dar rozumu pojmuje relację między Krzyżem a Trójcą Świętą, między moim
krzyżem a miłością Boga - w konkretnej perspektywie mojego życia, losu. Pomaga on rozumieć głęboko to, co najważniejsze:
życie, miłość, śmierć. Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje, traci „Ducha”.
„Rozumnie” znaczy „biorąc pod uwagę Boga”.

3. Dar rady
Jest on kunsztem orientacji w moralnej złożoności życia. Pozwala radować się życiem, jego prostą, codzienną osnową.
Pozwala się nie gubić, niweluje niepokój rodzący wątpliwości, z których powodu człowiek odwleka podjęcie „moralnych”
decyzji. Dar rady przynosi duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu i do działania. Jest źródłem pasji życia.
4. Dar męstwa
Jest pokarmem nadziei. To głównie ten dar uwalnia człowieka od lęku przed największym wrogiem - śmiercią. Daje siłę
„Ducha”, potrzebną w trudnych doświadczeniach życia, takich jak choroby, rozłąki, sytuacje, o których wiemy, że nie będą
miały ziemskiego happy endu. Dar męstwa pomaga czerpać siłę do życia z samego źródła witalności: z Boga samego.
5. Dar wiedzy (umiejętności)
Jest on poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, ludziach i świecie na tej właśnie prawdzie. Tak o tym
darze mawiał święty Proboszcz z Ars: „chrześcijanin natchniony przez Ducha Świętego potrafi rozróżniać. Oko świata nie
widzi dalej niż życie, tak jak i moje oko nie widzi dalej niż do tego muru, gdy drzwi kościoła są zamknięte; lecz oko
chrześcijanina widzi aż po głębię wieczności”. A święta Teresa z Lisieux: „Wiedza Miłości, och tak! (...) Tylko takiej wiedzy
pragnę!”.
6. Dar bojaźni Pańskiej
Jest on taką miłością do Boga, która świadoma jest własnej kruchości. To lęk przed tym, aby nie zerwać z Nim relacji,
poczucie głębokie, że Bóg jest tajemnicą, z którą nie można igrać; lęk przed tym, że nie jest się w stanie sprostać wielkiej,
Boskiej miłości, a równocześnie silne pragnienie bycia całym dla Boga. To dar, który owocuje odpowiedzialnością za siebie i
innych. Bojaźń wobec Pana nie jest czymś, co miażdży, ale czymś, co poszerza serce i daje radość. W tym sensie jest syntezą
biblijnej duchowości.
7. Dar pobożności
Jest on zdolnością traktowania Boga jako Ojca. Czyli bycia wobec Niego na sposób synowski; prosto, z ciepłym szacunkiem,
czule; wychwalając Go i adorując. Światłem dla „bycia pobożnym” jest Jezus i Jego słowo Abba, Jego modlitwa. Ale
pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do ludzi. Poznać ją po wrażliwości, delikatności, serdeczności.
Łagodność jest jej lakmusowym papierkiem. Jej przeciwieństwem jest niezdolność rozumienia innych, niewrażliwość na nich,
zatwardziałość serca. Pobożność ma po prostu swoje źródło w świadomości, że jest się dzieckiem Boga. I jest tej
świadomości siłą oraz owocem. A jeśli się tego poczucia nie ma, to źle się traktuje zarówno Boga, jak i ludzi...

Séptimo Domingo de Pascua
24 de mayo de 2020
“Ellos han cumplido tu palabra”.
— Juan 17:6b
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 19:1-8; Sal 68 (67):2-3ab, 4-5acd, 6-7ab; Jn 16:29-33
Martes:
Hch 20:17-27; Sal 68 (67):10-11, 20-21; Jn 17:1-11a
Miércoles: Hch 20:28-38; Sal 68 (67):29-30, 33-36ab; Jn 17:11b-19
Jueves:
Hch 22:30; 23:6-11; Sal 16 (15):1-2a, 5, 7-11; Jn 17:20-26
Viernes:
Hch 25:13b-21; Sal 103 (102):1-2, 11-12, 19-20ab; Jn 21:15-19
Sábado:
Hch 28:16-20, 30-31; Sal 11 (10):4, 5, 7; Jn 21:20-25
Domingo: Vigilia: Gn 11:1-9 o Ex 19:3-8a, 16-20b o
Ez 37:1-14 o Jl 3:1-5; Sal 104 (103):1-2, 24,
35, 27-28, 29-30; Rom 8:22-27; Jn 7:37-39
Día: Hch 2:1-11; Sal 104 (103):1, 24, 29-31,
34; 1 Cor 12:3b-7, 12-13; Jn 20:19-23
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Todos ellos perseveraban en la oración
(Hechos 1:12-14).
Salmo — Yo creo en que veré las cosas buenas del Señor en la tierra de los
vivos. (Salmo 27 [26]).
Segunda lectura — Alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo
(1 Pedro 4:13-16).
Evangelio — Pues, ésta es la vida eterna: conocerte a ti, único Dios
verdadero (Juan 17:1-11a).
.

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Séptimo Domingo de Pascua;
Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales
Lunes:
San Beda el Venerable; San Gregorio VII;
Santa María Magdalena de Pazzi;
Día de los Caídos
Martes:
San Felipe Neri
Miércoles: San Agustín de Canterbury;
Shavuot (festividad judía) empieza al atardecer
Jueves:
La Ascensión en el calendario juliano
Viernes:
San Pablo VI

Santa Catalina de Alejandría
Comenzará a reabrir para la oración privada a partir del

26 de mayo de 2020
Lunes a viernes: 3pm a 7pm
Sábado y domingo: 10pm a 2pm
Pedimos que todos sigan las siguientes reglas:
-Continuar practicando la distancia social(mantener 6 pies entre otros)
-Todos deben usar máscaras-Habrá un límite de 10 personas a la vezNo se celebrarán Misas públicas en este momento.
Se recomienda a los ancianos y a todas las personas que están
comprometidas con la salud que se queden en casa.

Si se siente enfermo de alguna manera DEBE
quedarse en casa.

DEDICADOS A LA ORACIÓN
Hoy, mientras esperamos Pentecostés, llegamos al
final de la homilía bautismal de Pedro que hemos
estado escuchando en las últimas semanas. Esta
homilía fue escrita por un realista que conoció el gozo
y la gloria de una fe de resurrección, pero que también
supo que el temple de esa fe sería probado en el
sufrimiento. Varios domingos atrás oímos a Jesús
predicar: “Dichosos cuando los injurien,. . . por causa
mía” (Mateo 5:11) y eso encuentra eco hoy en Pedro.
Estas palabras se forman en la imagen de Cristo que
reza al Padre del Cielo hoy, una oración colocada en el
Evangelio de Juan justo antes de que Jesús pasara por
su sufrimiento y muerte. Esperar al Espíritu, esperar
nuestra misión
por
Cristo
significa
que,
probablemente, aguardamos algún tipo de prueba y
sufrimiento. No soportamos el mismo grado de
persecución que Pedro y Juan pasaron, pero la fe de
cada uno de nosotros
eventualmente
será
probada. Y es por esta
razón que nosotros, al
igual que Jesús y
aquellos fieles discípulos
que se reunieron en la
habitación superior, nos
dedicamos a la oración.
Copyright © J. S. Paluch Co.

SAN FELIPE NERI (1515-1595)
26 de mayo
San Felipe tenía dos libros favoritos: el Nuevo
Testamento y uno de chistes, sin duda que es el santo del
buen humor. Su padre quiso que fuera comerciante, pero
una visita a las catacumbas de los mártires transformó su
vida. Estando en la universidad decidió educar a los
jóvenes y vender todos sus libros para dar el dinero a los
pobres, pues “sólo amar” es lo que cuenta. Se entregó en
cuerpo y alma al apostolado juvenil atrayendo jóvenes
ricos y pobres al cuidado de los enfermos, servicio en
hospitales y vida de oración. Su intimidad con Dios fue
tan notable en su sabio consejo que éste fue buscado por
obispos y papas; de hecho, fue director espiritual de
grandes santos como Ignacio de Loyola y Carlos
Borromeo. Fue ordenado sacerdote en 1551 y fundó un
oratorio designado a la
instrucción espiritual, al canto
y a la caridad. Debido a su
santidad y calidad de vida, uno
de los papas quiso nombrarle
cardenal y le dejó un sombrero
cardenalicio en su cuarto, pero
san Felipe lo utilizó para
atrapar la pelota.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

