All Saints
November 1, 2020
†Masses for the Week†
Sunday,
8:30am
10:00am
11:30am

November 1
For the People of this Parish
For the People of this Parish
For the People of this Parish

Monday, November 2nd
8:45am For the Deceased of this Parish
10:00am For the Deceased of this Parish
7:00pm For the Deceased of this Parish

OUR WEEKLY OFFERING
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!

Tuesday, November 3rd
8:45am +Pasqua Iacobacci
Wednesday, November 4th
8:45am +Emmanuel Asagba– Familia Zosayas
7:30pm Difuntos de los Cursillistas– Rafael & Rafaela
Thursday, November 5th
8:45am Luis Martinez (Birthday)
Friday, October 30th
8:45am Blessing & Healing for Peter, Yanina, Zdzislaw
7:00pm
8:00pm
Saturday, October 31st
8:45am Blessing & Healing for Peter, Yanina, Zdzislaw
5:00pm For the People of this Parish

Follow us on our Social Media:
Facebook & Instagram:

thescachurch
Generations of Faith
Parish Goal: $255,000
Pledged: $388,696
Raised: $209,586

Annual Catholic Appeal 2020
Parish Goal: $22,294
Pledged: ,$10,489
Raised: $8,575

PLEASE PRAY FOR THE RECENTLY DECEASED:
Lucille Maglione, Joanna Tottaro, Celedonio Ramos, Susan Serrano,
Sabine Lamorte, Rosanne Pellegrino, Leonarda Mazur
All the deceased in our Parish & their loves ones
PLEASE PRAY FOR THE SICK:
Deacon Gustavo Medina, Sofia Kaplan, Amanda Gonzalez Perez, Briana O’Rourke,
Debi Romano.
All the sick in our Parish
Please call the Rectory to place your loved ones on the Deceased or Sick list.
Thank you.

The Solemnity of All Saints
November 1, 2020
See what love the Father has bestowed on us
that we may be called the children of God.
— 1 John 3:1
TODAY’S READINGS
First Reading — John’s vision of a vast throng from every nation
and people, whose robes had been made white in the blood of the
Lamb (Revelation 7:2-4, 9-14).
Psalm — Lord, this is the people that longs to see your face
(Psalm 24).
Second Reading — By God’s love, we may be called God’s
children (1 John 3:1-3).
Gospel — The Beatitudes: your reward will be great in heaven
(Matthew 5:1-12a).

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Wis 3:1-9; Ps 23:1-6; Rom 5:5-11 or 6:3-9; Jn 6:37-40
Tuesday:
Phil 2:5-11; Ps 22:26b-32; Lk 14:15-24
Wednesday: Phil 2:12-18; Ps 27:1, 4, 13-14; Lk 14:25-33
Thursday:
Phil 3:3-8a; Ps 105:2-7; Lk 15:1-10
Friday:
Phil 3:17 — 4:1; Ps 122:1-5; Lk 16:1-8
Saturday:
Phil 4:10-19; Ps 112:1b-2, 5-6, 8a, 9; Lk 16:9-15
Sunday:
Wis 6:12-16; Ps 63:2-8; 1 Thes 4:13-18 [13-14];
Mt 25:1-13

SAINT MARTIN DE PORRES (1579-1639)
November 3
An old illustration pictures Martin de Porres, finger
to his lips—“Shhhh!”—as several mice peek out of
sacristy vestment drawers, preparing to join a rodent
“procession” following him out of church! Martin’s
rescue of these unwelcome guests, and statues depicting
him, broom in hand, feeding a dog, cat, bird, and mouse
from the same dish symbolize his life and sanctity.
Initially denied entrance by the Dominicans because of
his mixed race (Spanish father, Panamanian mother),
Martin cherished society’s marginalized. For him,
menial tasks, lovingly done, were sacred. Great and
lowly alike feasted on his charity. Enemies were
reconciled by this “poor mulatto” (his self-description),
kind even to those whose racism demeaned him.
Apprenticed to a surgeon-barber in his youth—thus
patron saint of hair stylists and public health providers—
Martin dispensed healing and dignity to Lima’s poorest,
serving in them the
Christ he adored for
hours in the Blessed
Sacrament. By the time
he died, all Peru called
him
Martin
the
Charitable, a title even
those of us who will
never be called “saint”
might still aspire to.
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S.
Paluch Co.

OUR HOPE AND GOD’S PROMISE
The Church uses these waning November days and
darker skies as the season to remind us of the last
things. Today’s feast, the Solemnity of All Saints, is
the centerpiece of three days that point to doctrines we
proclaim each time we say the Apostles’ Creed: “We
believe in the holy catholic Church, the communion of
saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the
body and life everlasting.” And while the days and our
hearts may be dark, the readings today are bright with
the light of faith. John’s vision in the book of
Revelation reveals dazzling angels and white-robed
saints gathered in triumph around the throne of God. In
the responsorial psalm we sing our longing to see
God’s face, and in the second reading John writes that
we are God’s children and will, in fact, see God “as he
is” (1 John 3:2). This is our hope. This is God’s
promise. Today we
celebrate the triumph
of thosewho already
gaze on the face of
God. Tomorrow we
cry out for mercy with
those in purgatory,
who, like us on earth,
still long to see God’s
face.
Copyright © J. S. Paluch Co..

IMPORTANT ANNOUNCEMENT
Beginning on November 30, 2020 our
weekday Mass Schedule will change.

All weekday Masses will be
celebrated at 8:30am.
Thank you for your continued attendance
and cooperation!

01 LISTOPADA 2020
Niedziela - Uroczystość Wszystkich Świętych
Ewangelia na niedzielę
(Mt 5,1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego
uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni
cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i
pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni
będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni
jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie
wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest
wasza nagroda w niebie".
Modlimy się za naszych zmarłych.
Ofiarujemy za nich różaniec, Komunię św. Najskuteczniejszą modlitwą jest Msza św. w ich intencji. Pamięć o tych,
którzy już od nas odeszli, szczególnie przejawiamy w listopadzie. Jako chrześcijanie – z wiarą, że po śmierci nasze
życie zmienia się, ale się nie kończy.
Wypominki, wymienianki, zalecki?
Wypominki (w Poznańskiem – wymienianki, na Śląsku – zalecki), jako jedna z najbardziej popularnych form
modlitwy błagalnej za zmarłych, włączają ich do naszej modlitwy podczas Eucharystii. Są rodzajem pomocy dla
tych spośród naszych bliskich, którzy oczekują na niebo w czyśćcu. Modląc się za dusze zmarłych, pokazujemy
jedność Kościoła na ziemi z członkami, którzy oczekują na wejście do domu Ojca. Wierzymy, że nasze błagania
przyczyniają się do zgładzenia ich grzechów. Natomiast w odniesieniu do zmarłych, którzy już są w niebie,
wzmacniają ich wstawiennictwo za nas przed Bogiem.
Zwyczaj wypominków wywodzi się z liturgii eucharystycznej starożytnego Kościoła, a w średniowieczu od Francji
rozprzestrzenił się na cały Kościół. Powstawały wówczas specjalne księgi zwane nekrologami. Zapisywano w nich
imiona zmarłych biskupów, królów, fundatorów, dobroczyńców parafii czy klasztoru oraz ich rodzin. Nekrologi,
wraz z imionami lokalnych świętych, kapłan wyczytywał podczas niedzielnej Sumy, po kazaniu, z ambony. Istnieją
przekazy, że niekiedy w wyczytywaniu imion świętych sięgano aż do praojca Adama, przez co wypominki trwały
bardzo długo. Stanowiły swego rodzaju modlitwę wiernych. Wypominki wywodzą się z wiary, że w niebie każdy z
nas ma swoją księgę życia spisaną przez Pana Boga i odczytywaną na Sądzie Ostatecznym. Od czasów reformy
liturgicznej II Soboru Watykańskiego przeniesiono je przed Mszę św. Podczas wypominek kapłan wyczytuje imiona
i nazwiska zmarłych, my zaś włączamy się we wspólne odmawianie Pozdrowienia Anielskiego oraz modlitwy za
zmarłych „Wieczny odpoczynek”.
Pan Bóg zna imiona wszystkich zmarłych. Są wyczytywane w kościołach
bardziej jako pomoc dla nas, modlących się tu, na ziemi. Praktyka
wypominek pozwala nam utrwalić pamięć o bliskich zmarłych i zachęcić
– co ważne – nie tylko nas, ale wszystkich wiernych uczestniczących w
niedzielnej Mszy św. do modlitwy w ich intencji. Związane z Eucharystią
wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła:
pielgrzymującego na ziemi i tego, który przekroczył już granicę śmierci.

Todos los Santos
1o de noviembre de 2020
Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre,
pues no sólo nos llamamos hijos de Dios,
sino que lo somos.
— 1 Juan 3:1
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Visión de Juan de una muchedumbre de todos los
pueblos cuyas vestiduras habían sido blancleadas con la sangre del
Cordero (Apocalipsis 7:2-4, 9-14).
Salmo — Señor, este es el pueblo que espera ver tu rostro
(Salmo 24 [23]).
Segunda lectura — Por el amor de Dios podemos ser llamados
hijos suyos (1 Juan 3:1-3).
Evangelio — Las Bienaventuranzas: Su recompensa será grande en
el cielo (Mateo 5:1-12a).
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

LECTURAS DE LA SEMANA

Sab 3:1-9; Sal 23 (22):1-6; Rom 5:5-11 o 6:3-9; Jn 6:37-40
Fil 2:5-11; Sal 22 (21):26b-32; Lc 14:15-24
Fil 2:12-18; Sal 27 (26):1, 4, 13-14; Lc 14:25-33
Fil 3:3-8a; Sal 105 (104):2-7; Lc 15:1-10
Fil 3:17 — 4:1; Sal 122 (121):1-5; Lc 16:1-8
Fil 4:10-19; Sal 112 (111):1b-2, 5-6, 8a, 9; Lc 16:9-15
Sab 6:12-16; Sal 63 (62):2-8; 1 Tes 4:13-18 [13-14];
Mt 25:1-13

SAN MARTÍN DE PORRES (1579-1639)
3 de noviembre
Martín nació en Perú, de madre africana y padre
español. Debido al racismo de su tiempo, su padre los
abandonó y aun así, siendo muy pobre, cuidó de los más
pobres que él. A los 12 años aprendió el oficio de
barbero y enfermería, oficio que desempeñó con una
caridad sin par. Pidió ser admitido con los frailes
menores de la orden de los Dominicos pero no lo
aceptaron debido al color de su piel. Nueve años después
se le permitió hacer sus votos perpetuos en la
comunidad. Martín no guardaba odio para nadie, sólo
amor. Puesto que además de pasar horas y horas frente al
Santísimo Sacramento cuidaba de los enfermos dentro
del monasterio, fuera de él y en todo Perú, la gente le
llamó: “Martín de la caridad”. En su canonización el
Papa Juan XXIII dijo de que se “ejercitaba
inmensamente en la caridad para con sus hermanos,
caridad que era fruto de su fe íntegra y de su humildad.
Amaba
a
su
prójimo
porque
los
consideraba
verdaderos hijos
de
Dios
y
hermanos suyos”.
Fue canonizado
en 1962.
—Miguel Arias, Copyright
© J. S. Paluch Co.

NUESTRA ESPERANZA Y LA PROMESA DE
DIOS
La Iglesia usa estos días que se acortan y los cielos
oscuros como el tiempo para recordarnos las postrimerías
de la vida. La fiesta de hoy, la Solemnidad de Todos los
Santos, es el centro de tres días que nos presentan las
doctrinas que proclamamos cada vez que rezamos el
Credo de los Apóstoles: “Creemos en la Iglesia católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de los muertos y la vida perdurable”. Y
mientras que los días y nuestro corazón parezcan oscuros,
las lecturas de hoy están llenas de la luz de la fe. La
visión de Juan en el libro del Apocalipsis revela ángeles
resplandecientes y santos con túnicas blancas reunidos
triunfantemente alrededor del trono de Dios. En el salmo
responsorial cantamos sobre nuestro anhelo de ver el
rostro de Dios, y en la segunda lectura, Juan escribe que
somos hijos de Dios y que veremos a Dios “tal como es”.
Esa es nuestra esperanza. Esa es la promesa de Dios.
Hoy celebramos el triunfo
de aquellos que ya
contemplan el rostro de
Dios. Mañana clamamos
para que Dios tenga
misericordia de los que
están en el purgatorio,
quienes, al igual que los
que estamos todavía en la
tierra, anhelan contemplar
el rostro de Dios.
Copyright © J. S. Paluch Co.

ANUNCIO IMPORTANTE

A partir del 30 de noviembre de 2020, nuestro
horario de misas entre semana cambiará.

Todas las misas entre semana se
celebrarán a las 8:30 am.
¡Gracias por su continua asistencia y
cooperación!

