Twenty-Second Sunday in Ordinary Time
August 30, 2020
†Masses for the Week†
Sunday, August 30th
8:30am
10:00am Beaty I Naliny
11:30am + Silvia Hernandez– Gloria Uribe y Familia
+ Blanca Montenegro- Familia Munoz
+ Accion de Gracias - Rafael & Rafaela
1:00pm
Monday, August 31st
8:45am + Sabine Lamonte– Maria Pecoraro
Tuesday, September 1st
8:45am Intentions of the Rodriguez Family
Wednesday, September 2nd
8:45am
9:30am
7:30pm +Alma de Fordino Navarroy
+ Sidonio German
Thursday, September 3rd
8:45am + Rose Pellegrino– Maria Pecoraro

OUR WEEKLY OFFERING
The Weekly Gifts to our Church are as follows:

August 22nd & 23rd:
$2,973
We would like to thank everyone for their generous
support especially through the current situation, we
thank you for the love you have towards God and your
parish!

Follow us on our Social Media:
Facebook & Instagram:

thescachurch
Generations of Faith

Friday, September 4th
8:45am

Parish Goal: $255,000
Pledged: $388,696
Raised: $209,586

Saturday, September 5th
8:45am
5:00pm For the Parishioners

Annual Catholic Appeal 2020
Parish Goal: $22,294
Pledged: $7,798
Raised: $6,648

PLEASE PRAY FOR THE RECENTLY DECEASED:
Roseanne Pelleigrino, Sabine Lamorte, Maria Eugenia Cabrera
All the deceased in our Parish & their loves ones
PLEASE PRAY FOR THE SICK:
Deacon Gustavo Medina, Lucille Maglione, Sofia Kaplan.
All the sick in our Parish
Please call the Rectory to place your loved ones on the Deceased or Sick list.
Thank you.

Twenty-second Sunday in Ordinary Time
August 30, 2020
Be transformed by the renewal of your mind,
that you may discern what is the will of God,
what is good and pleasing and perfect.
— Romans 12:2
TODAY’S READINGS
First Reading — The name of the Lord has become like fire
burning in Jeremiah’s heart (Jeremiah 20:7-9).
Psalm — My soul is thirsting for you, O Lord my God (Psalm 63).
Second Reading — Be transformed; renew your mind; discern
what is good (Romans 12:1-2).
Gospel — Those who lose their lives for Jesus’ sake will find them
(Matthew 16:21-27).
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
1 Cor 2:1-5; Ps 119:97-102; Lk 4:16-30
Tuesday:
1 Cor 2:10b-16; Ps 145:8-14; Lk 4:31-37
Wednesday: 1 Cor 3:1-9; Ps 33:12-15, 20-21; Lk 4:38-44
Thursday:
1 Cor 3:18-23; Ps 24:1bc-4ab, 5-6; Lk 5:1-11
Friday:
1 Cor 4:1-5; Ps 37:3-6, 27-28, 39-40; Lk 5:33-39
Saturday:
1 Cor 4:6b-15; Ps 145:17-21; Lk 6:1-5
Sunday:
Ez 33:7-9; Ps 95:1-2, 6-9; Rom 13:8-10; Mt 18:15-20

SAINT GREGORY THE GREAT (540-604)
September 3
Imagine, fourteen hundred years after death,
boasting a best-selling CD! Yet outside the Church and
within, Gregorian chant is enjoying a renaissance. Still,
the timeless sacred music that bears his name is but part
of Gregory’s legacy. Renouncing civic service for
monastic life, Gregory’s administrative and diplomatic
skills prompted continual summons from the cloister.
Papal ambassador and advisor, he was eventually
elected pope himself, renowned as a wise steward of the
church’s material possessions, generous benefactor of
the poor, sponsor of missionaries, and promotor of
monasticism. His liturgical enrichment of the Church
endures not only in Gregorian chant, but in eloquent
homilies still gracing the Liturgy of the Hours, the
“Gregorian Canon” (Eucharistic Prayer I), and his
spiritual classic, Pastoral Care, once presented to new
bishops at ordination.
Of countless impressive
papal
titles—Supreme
Pontiff, Vicar of Christ,
Successor of Saint Peter,
Prince of the Apostles—
the title still so cherished
that it heads official
documents is the one
Gregory coined to describe
his papal ideal: Servant of
the Servants of God.
Together
with
being
designated “the Great,” a
fitting epitaph.
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co.

THE CROSS OF JESUS
The perception of a cross changed
dramatically after Jesus’ crucifixion. Before
that event, death on a cross was not only
horrible, it was degrading. It was a penalty
reserved only for the most wretched of
criminals. The word “glory” would not have
found its way into the same sentence
containing the word “cross.” But all that
changed with Jesus. Over time, believers
began to venerate and honor the cross. They
painted, sculpted, and carved images
of it. Many lost their
own lives for their
association with it.
Today our reverence
for and relationship
with the cross recalls
little of the contempt
originally
associated
with it. As it has been
through the ages, it is
our perception of the
cross that determines
how we follow Jesus.
Copyright © J. S. Paluch Co.

FOOD PANTRY
Our Food Pantry is accepting canned goods and
non-perishables. 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.

30 SIERPNIA 2020

XXII niedziela zwykła

UWAGA!!!
Pierwszy piątek miesiąca;
WRZESIEN 04, 2020
# Spowiedź #

# Msze Święte#

Piątek, godz. 06.45-07.20pm

godz. 07.30pm

Ewangelia na niedzielę:
(Mt 16, 21-27)
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać
się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i
arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i
trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i
począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie
przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On odwrócił się i rzekł do
Piotra: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie
myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". Wtedy Jezus rzekł do
swoich uczniów: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za
korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na
swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za
swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale
Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu
według jego postępowania".
Wytyczne obowiązujące podczas Mszy Święte., w
niedziele i dni powszednie
Obowiązuje nas:
- zgromadzenie nieprzekraczające 150 osób
- zachowanie dystansu (6 feet)
- każdy uczestnik Mszy Święte, musi posiadać maskę na
twarzy
- proszę nie usuwać „niebieskiej taśmy” na terenie całego
kościoła
- podczas „Znaku pokoju”, nie podajemy sobie dłoni
Przystępując do Komunii Święte., pamiętajmy:
- zachowaniu odległości (6 feet), względem innych osób
- zalecane jest przyjmowanie Komunii Święte., na rękę
- spożycie Komunii Święte, nie może odbywać frontem do
kapłana, należy
- odejść na bok, ale zachować bliskość do stopni prezbiterium
- środki do dezynfekcji rąk są dostępne w głównej nawie
kościoła
W trosce o własne zdrowie oraz zachowanie przykazania
„miłości bliźniego”, proszę uszanować powyższe zalecenia.

Komentarz do Ewangelii
Warunkiem właściwego zrozumienia tego fragmentu
Ewangelii jest jego lektura w całościowym ujęciu. Ta
zasada generalnie odnosi się czytania Pisma Świętego.
Każdy, nawet najmniejszy fragment należy odbierać
w jego kontekście i starać się, aby zobaczyć dane
wydarzenie czy wypowiedź na tle całej historii
zbawienia. Odnośnie do naszego fragmentu, takie
podejście pomoże nam właściwie zrozumieć
odpowiedź Jezusa na zastrzeżenia Piotra. W
rzeczywistości Jezus nie nazywa apostoła szatanem.
Byłoby to niezrozumiałe w kontekście wyznanej przez
Piotra wiary i otrzymanej władzy prymatu i władzy
kluczy. Swoją ostrą wypowiedź Jezus kieruje do
szatana, który cały czas, od samego początku
wszelkimi sposobami próbuje zniszczyć zbawcze
dzieło Syna Bożego. Tym razem diabeł w swojej
perfidii
wykorzystuje
dobroduszność
Piotra.
Doświadczenie uczy, że zły duch posłuży się każdą,
nawet skądinąd szlachetną intencją czy sytuacją, aby
osiągnąć swój zgubny cel. Ostra reakcja Jezusa jest
lepiej zrozumiała w świetle dalszych Jego słów, kiedy
wzywa do pokornego niesienia krzyża codzienności,
do ofiary i poświęcenia. Taki jest Jego styl życia i
takie przez cały czas dawał świadectwo, aż po
przyjęcie śmierci krzyżowej. Taką postawę formował
u swoich uczniów i oczekuje jej od wszystkich swoich
wyznawców. Każda inna droga nie pochodzi od
Niego. W łagodności i pokorze, w poświęceniu i
służbie powstaje królestwo Boże na ziemi i w taki
sposób dochodzi się do królestwa niebieskiego. Innej
drogi nie ma. Wśród wymagającej nauki Jezusa nie
wolno przeoczyć wątku najważniejszego: zapewnienia
o Jego zmartwychwstaniu i zmartwychwstaniu tych,
którzy do Niego należą.

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
30 de agosto de 2020
Dejen que una nueva manera de pensar los transforme
internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de
Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
— Romanos 12:2

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir por ti
(Jeremías 20:7-9).
Salmo — Mi alma está sedienta de ti, Señor, mi Dios
(Salmo 63 [62]).
Segunda lectura — No se dejen llevar por las cosas del mundo,
más bien transfórmense por la renovación de su mente (Romanos
12:1-2).
Evangelio — Si quieres seguirme, renuncia a ti mismo, carga con tu
cruz y sígueme (Mateo 16:21-27).
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Cor 2:1-5; Sal 119 (118):97-102; Lc 4:16-30
Martes:
1 Cor 2:10b-16; Sal 145 (144):8-14; Lc 4:31-37
Miércoles: 1 Cor 3:1-9; Sal 33 (32):12-15, 20-21; Lc 4:38-44
Jueves:
1 Cor 3:18-23; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6; Lc 5:1-11
Viernes:
1 Cor 4:1-5; Sal 37 (36):3-6, 27-28, 39-40; Lc 5:33-39
Sábado:
1 Cor 4:6b-15; Sal 145 (144):17-21; Lc 6:1-5
Domingo: Ez 33:7-9; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Rom 13:8-10;
Mt 18:15-20

SAN GREGORIO MAGNO (540-604)
3 de septiembre
Gregorio nació en Roma, donde posteriormente
cursó estudios de Derecho, llegando a ser Prefecto de la
ciudad a los 34 años. No obstante su éxito, a la muerte
de su padre, se dedicó a la construcción de conventos,
haciendo de su casa uno de ellos. Abraza la vida de
monasterio y a los 35 años es ordenado diácono y
enviado como representante papal a la
actual Turquía. Volvió a Roma como secretario del Papa
Plagio II, y a su muerte, fue escogido unánimemente por
el clero como el obispo de Roma. Como tal, dio firmeza
al papado independizándolo del
Emperador, siendo el primer
monje en llegar al papado,
tenía un gran amor por la
liturgia y decretó que se
recopilaran
los
himnos
antiguos de la cristiandad,
llevando a cabo una reforma
litúrgica y creando un Misal
nuevo que combinaba varios
ritos. Gracias a él se renovó el
canto en la liturgia y en su
honor, se le llamó canto
gregoriano. Se le da el
calificativo de Magno o Grande
por la influencia de su papado
así como de sus escritos.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

LA CRUZ DE JESÚS
La percepción de una cruz cambió
dramáticamente después de la crucifixión de
Jesús. Antes de ese suceso, la muerte en una
cruz no era tan solo horrible, sino que era
degradante. Era un castigo reservado
únicamente para los más horrendos criminales.
La palabra “gloria” no habría hallado su lugar
en una oración que contuviera la palabra
“cruz”. Mas todo esto cambió con Jesús. Con
el pasar del tiempo, los creyentes comenzaron
a venerar y a honrar la Cruz. La pintaron,
esculpieron, y tallaron imágenes de la misma.
Muchos perdieron su vida por asociarse con
ella. Hoy nuestra reverencia y relación con la
cruz poco recuerda
el desprecio al que
originalmente estuvo
asociada. Con el
curso de los años, es
nuestra percepción
de la Cruz la que
determina
cómo
seguimos a Jesús.
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.

