Pentecost Sunday
May 31, 2020
†Masses for the Week†
Sunday, May 31st
+Elizabeth & Varkey Oliapuram
+ Cecylia Recko
+ Waleria i Bronisław Siemionko
+Stanisława Chojnowski
Monday, June1st
+Jesus Tapia– Familia
Tuesday, June 2nd
+Jesus Tapia– Familia
Wednesday, June 3rd
+Jesus Tapia– Familia
Thursday, June 4th
+Jesus Tapia– Familia
Friday, June 5th
+Jesus Tapia– Familia

+Władysław Depczynski

Saturday, June 6th
+Jesus Tapia– Familia
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 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
Parish Goal: $255,000
Pledged: $388,496
Raised: $206,246

Annual Catholic Appeal 2020
Parish Goal: $22,294
Pledged: $5,447
Raised: $4,237

Follow us on our Social Media:
Facebook & Instagram:

thescachurch

Pentecost Sunday
May 31, 2020
There appeared to them tongues as of fire, which parted and
came to rest on each one of them.
— Acts 2:3
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 and given
to drink of one Spirit (1 Corinthians 12:3b-7, 12-13).
Gospel — Jesus Christ appears to the disciples and sends them on their
mission with the power to forgive or retain sins through the Holy Spirit
(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:
2 Pt 3:12-15a, 17-18; Ps 90:2-4, 10, 14, 16; Mk 12:13-17
Wednesday:
2 Tm 1:1-3, 6-12; Ps 123:1b-2; Mk 12:18-27
Thursday:
2 Tm 2:8-15; Ps 25:4-5ab, 8-10, 14; Mk 12:28-34
Friday:
2 Tm 3:10-17; Ps 119:157, 160, 161, 165, 166, 168; 1-6;
Mk 12:35-37
Saturday:
2 Tm 4:1-8; Ps 71:8-9, 14-15ab, 16-17, 22; Mk 12:38-44
Sunday:
Ex 34:4b-6, 8-9; Dn 3:52-55; 2 Cor 13:11-13; Jn 3:16-18
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Pentecost Sunday
Monday:
The Blessed Virgin Mary,
Mother of the Church;
Ninth Week in Ordinary Time
Tuesday:
Ss. Marcellinus and Peter
Wednesday:
St. Charles Lwanga and Companions
Friday:
St. Boniface; First Friday
Saturday:
St. Norbert; First Saturday

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.

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

THE RICHNESS OF THE SPIRIT
Students, and most adults recalling their school
days, are familiar with the phrase “compare and
contrast” that shows up from time to time on tests.
Today we hear two different accounts of the giving of
the Holy Spirit to the church. Let’s contrast, then
compare. Luke’s account from Acts is filled with
arresting details: the mighty wind from heaven, the
tongues of flame, the miracle of different languages.
John’s account seems timid: fearful disciples, the
wounded Christ, the expelling of breath from his risen
body, not from the sky. Our literal, modern minds
wonder which way it happened; our noisy culture
probably makes us prefer the former. But if we
compare the two, we find that the dazzling richness of
the Spirit fills both
accounts, for it is the very
breath of the risen Christ,
ascended to the sky in
Luke, that appears to his
disciples in John and sends
his followers forth to carry
on his mission of forgiving
sin and proclaiming the
mighty acts of God.
Copyright © J. S. Paluch Co.

SAINT CHARLES LWANGA AND HIS
COMPANIONS (martyred 1886-87)
June 3
“Master of Pages,” reputedly the handsomest man in
all Uganda, Charles Lwanga, lay catechist, courageously
led about forty teenaged boys, Catholics and Anglicans,
on a forty-mile forced march to martyrdom for their
common Christian faith. Teaching each other the hymns
of their different churches, they strengthened one another
for the ordeal ahead. King Mwanga, himself barely
twenty, had ordered them executed for being “those who
pray.” But these royal pages were the king’s male harem,
who, now Christians, refused what pious accounts
demurely describe as his “unreasonable demands.” Some
were clubbed to death, most burned alive; the youngest,
thirteen-year old Saint Kizito, whom Charles had often
shielded from the King’s lust; the most tragic, Saint
Mbaga, whose father was his executioner! In 1964, Paul
VI canonized the young Catholics and praised their
Anglican
companions,
recalling the heroism of
early Christianity’s African
martyrs, which we modern
Christians of far less faith
never expected to see
repeated. Forty years after
the pope’s words, what does
our faith cost us? Heroism
aside, how generous is our
response?
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co.

31 MAJA 2020
Zesłanie Ducha Świętego
Ewangelia na niedzielę 31 maja 2020
(J20:19-23)
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie
przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i
rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po
tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
1 CZERWCA 2020
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego
obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła.
W tym roku po raz trzeci – zgodnie z decyzją papieża
Franciszka (2018r.) – jest to wspomnienie obowiązkowe
obchodzone w całym Kościele katolickim w obrządku
łacińskim. Dotąd było obchodzone tylko w Polsce i
Argentynie.
Do polskiego kalendarza liturgicznego Święto
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła zostało
wprowadzone 4 maja 1971 r. przez Konferencję
Episkopatu Polski za zgodą papieża Pawła VI.
Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha
świętego było początkiem działalności Kościoła.
Starania Biskupów polskich o ogłoszenie Maryi Matką
Kościoła:
Biskupi polscy złożyli Ojcu świętemu, Pawłowi VI
Memoriał, z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką
Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu
całej Rodziny ludzkiej. Prymas Polski - Sługa Boży
Kardynał Stefan Wyszyński imieniem 70 Biskupów
polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej
sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając
konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła,
szczególnie w chwili obecnej, w której dręczona i
zagrożona ludzkość tak bardzo potrzebuje Matki.
Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla
którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach,
i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i
zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również bardzo o
to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do
Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi,
jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium
Chrystusa i Kościoła.

Modlitwa o dary Ducha Świętego
Jeśli w trakcie czytania tego artykułu zauważyliście,
że czegoś wam brakuje, że któryś dar Ducha
Świętego jest w waszym życiu niewidoczny, że nie
jesteście ludźmi wszystkich błogosławieństw, można
wtedy modlić się do Boga, prosząc go o ten
konkretny dar lub wszystkie łącznie. Oto modlitwa
do prywatnego wykorzystania:
Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w
pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy
jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:
Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował
Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może
pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat,
dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i
abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą
zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę
wiedział jak postąpić.
Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności
i pokus.
Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z
Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na
braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się
grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć
Świętego. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła.
O Bogurodzico Dziewico, najdostojniejsza Matko
Kościoła! Tobie powierzamy cały Kościół. Ty, którą
nazywamy "Wspomożycielką Biskupów", chroń i
oręduj za Pasterzami Kościoła w ich apostolskim
posłannictwie. Opiekuj się wszystkimi zakonnikami i
wiernymi, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie.
Ty, która z woli swego Bożego Syna, w momencie
Jego zbawczej śmierci, zostałaś Matką umiłowanego
Ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud
chrześcijański. Pamiętaj o wszystkich Twych
dzieciach, przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami,
zachowaj w nich silną wiarę, umocnij nadzieję i rozpal
ich miłość.
Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych
i racz nas zjednoczyć. Ty, która zrodziłaś Chrystusa,
Pośrednika między Bogiem a ludźmi.
O Świątynio Światłości, bez cienia zmazy! Wstawiaj
się za nami do Syna Twego Jednorodzonego,
Pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał
miłosierdzie dla naszych słabości i oddalił od nas
wszelką niezgodę, wlewając w dusze nasze radość
miłowania. Amen.

Domingo de Pentecostés
31 de mayo de 2020
Entonces aparecieron lenguas de fuego,
que se distribuyeron y se posaron sobre ellos.
— Hechos 2:3
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a
hablar idiomas distintos (Hechos 2:1-11).
Salmo — Envía, Señor, tu Espíritu, y renueva la tierra (Salmo 104 [103]).
Segunda lectura — Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo (1
Corintios 12:3b-7, 12-13).
Evangelio — Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes
(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:
2 Pe 3:12-15a, 17-18; Sal 90 (89):2-4, 10, 14, 16;
Mc 12:13-17
Miércoles: 2 Tm 1:1-3, 6-12; Sal 123 (122):1b-2; Mc 12:18-27
Jueves:
2 Tm 2:8-15; Sal 25 (24):4-5ab, 8-10, 14; Mc 12:28-34
Viernes:
2 Tm 3:10-17; Sal 119 (118):157, 160, 161, 165, 166, 168;
Mc 12:35-37
Sábado:
2 Tm 4:1-8; Sal 71 (70):8-9, 14-15ab, 16-17,
22; Mc 12:38-44
Domingo: Ex 34:4b-6, 8-9; Dn 3:52-55; 2 Cor 13:11-13; Jn 3:16-18
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Domingo de Pentecostés
Lunes:
Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia;
Noveno Semana del Tiempo Ordinario
Martes:
San Marcelino y san Pedro
Miércoles: San Carlos Luanga y compañeros
Viernes:
San Bonifacio; Primer viernes
Sábado:
San Norberto; Primer sábado

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.

LA RIQUEZA DEL ESPÍRITU
Los estudiantes y la mayoría de los adultos que
recuerdan sus días de escuela, están familiarizados con
la frase “compara y contrasta” que de tanto en tanto
aparece en las pruebas. Hoy escuchamos dos relatos
diferentes sobre la venida del Espíritu. Contrastemos y
luego comparemos. El relato de Lucas en Hechos está
lleno de detalles impresionantes: el viento poderoso,
llamas de fuego como lenguas, el milagro de las
diferentes lenguas. El relato de Juan parece tímido:
discípulos temerosos, el Cristo llagado, el soplo de
aliento viene de su cuerpo resucitado y no del cielo.
Mientras nuestras mentes modernas y literales se
preguntan de qué manera sucedió; nuestra ruidosa
cultura probablemente nos hará preferir el primer
relato. Pero si comparamos los dos, la deslumbrante
riqueza del Espíritu llena ambos relatos, ya que es el
mismo aliento del Cristo
resucitado, ascendido a los
cielos en Lucas, el que se
aparece a sus discípulos en
Juan y envía a sus
seguidores a llevar a cabo
su misión de perdonar los
pecados y proclamar los
portentos de Dios.
Copyright © J. S. Paluch Co.

SAN CARLOS LWANGA Y COMPAÑEROS
(año 1886)
3 de junio
También son conocidos como los mártires de
Uganda, África Central, que había recibido a los “padres
blancos” (misioneros), pero que después, por órdenes
del rey Mwanga fueron expulsados. Al darse cuenta de
que algunos de sus cortesanos “eran gente que rezaba”,
los llamó a todos y les pidió que se hicieran a un lado
“los que rezan” es decir, quienes eran cristianos. Les
preguntó “si rezaban” y respondieron: “Sí, señor mío,
hasta la muerte”, la noche anterior habían pasado en
oración y Carlos Lwanga, catequista, estaba con ellos.
Pero eso estaba prohibido pues era un desafío a la
religión del rey, por tal motivo ordenó que los llevaran a
Namugongo en donde algunos de ellos fueron
decapitados y otros atados y echados al fuego. Este
grupo de mártires estaba compuesto por niños y jóvenes.
El testimonio heroico de su
sufrimiento dio un fuerte impulso
al cristianismo, de tal suerte que
cuando los misioneros regresaron,
ya había casi mil catecúmenos
esperándolos para ser bautizados.
Fueron martirizados en 1886 y
canonizados en 1964 por el Papa
Pablo VI.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

