Our Lord Jesus Christ,
King of the Universe
November 22, 2020
†Masses for the Week†
Sunday, November 22nd
8:30am +Rosario Cucinotta
10:00am +For the People of this Parish
11:30am +Amanda Romero– Familia Zosayas
Monday, November 23rd
8:45am Maria Elena Breve
Tuesday, November 24th
8:45am +Elsie Marinins Kalnins & Charles Cioffi
Wednesday, November 25th
8:45am For the People of this Parish
7:30pm Trinlingual Mass in honor of
St. Catharine of Alexandria
Thursday, November 26th
8:45am For the People of this Parish
Friday, November 27th
8:45am In Thanksgiving– Rafael & Rafaela
Saturday, November 28th
8:45am Blessing & Healing for Peter, Janina Zdzislaw
5:00pm

Face Masks & Social Distancing practices
are required during all our Masses.

PLEASE PRAY FOR THE RECENTLY DECEASED:
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, Debi Romano, Zsuzsanna Kovacs
and her Family.
All the sick in our Parish.
Please call the Rectory to place your loved ones on the
Deceased or Sick list.
Thank you.

OUR WEEKLY OFFERING

November 14th & 15th
Weekly Collection: $1,570
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!

Online Giving is a fast and secure way
to support your parish.
You can access our E-Giving Page at:
https://www.givecentral.org/location/742
Or simply text the word SUNDAY to
(862) 310-6112

Stewardship Sunday
This weekend we are conducting our
Stewardship Sunday. During all Masses, we
are asking parish families to turn in their
response card indicating their renewed level of
support. This is not a pledge but is helpful as
we plan for the year ahead.
We THANK YOU for continually sharing your
time, talent, and treasure with
St. Catharine of Alexandria

Annual Catholic Appeal 2020
Parish Goal: $22,294
Pledged: $10,539
Raised: $9,128
Follow us on our Social Media:
Facebook & Instagram:

thescachurch

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
November 22, 2020
“I was hungry and you gave me food,
I was thirsty and you gave me drink.”
— Matthew 25:35

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!

St. Catharine of Alexandria’s
Feast Day
November 25th, 2020
A Novena on honor of our Patroness will begin on
November 17th to November 25th, 2020 before each
Mass.
On November 25, 2020 we will celebrate a
Trilingual Mass at 7:30pm beginning with the
holy rosary at 7:00pm
We hope you can join us for this celebration!
TODAY’S READINGS
First Reading — I will rescue my scattered sheep
(Ezekiel 34:11-12, 15-17).
Psalm — The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want
(Psalm 23).
Second Reading — As in Adam all die, so too in Christ all shall
be brought to life (1 Corinthians 15:20-26, 28).
Gospel — Whatever you did to the least ones, you did to me
(Matthew 25:31-46).
Monday:
Tuesday:
Wednesday
Thursday:

Friday:
Saturday:
Sunday:

READINGS FOR THE WEEK
Rv 14:1-3, 4b-5; Ps 24:1bc-4ab, 5-6; Lk 21:1-4
Rv 14:14-19; Ps 96:10-13; Lk 21:5-11
Rv 15:1-4; Ps 98:1-3ab, 7-9; Lk 21:12-19
Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a; Ps 100:1b-5;
Lk 21:20-28
Thanksgiving Day (suggested):
Sir 50:22-24; Ps 145:2-11; 1 Cor 1:3-9;
Lk 17:11-19
Rv 20:1-4, 11-21:2; Ps 84:3-6a, 8a; Lk 21:29-33
Rv 22:1-7; Ps 95:1-7ab; Lk 21:34-36
Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7; Ps 80:2-3, 15-16,
18-19; 1 Cor 1:3-9; Mk 13:33-37

THE SHEPHERD KING
The job of shepherd and the job of king couldn’t be more
different from each
other. Shepherds are on
the lowest rung of
society, kings are at the
top. But God says,
through the prophet
Ezekiel,
that
the
Messiah will lead in a
way very different from
earthly authorities who
lord it over their people
and cause harm with
their poor leadership.
Our King takes on the job himself. Christ, like a
shepherd, will give rest, seek out the lost, bring back the
strayed and scattered ones. He will heal the wounded and
bind up the injured. He does not delegate, but will
“shepherd them rightly.” We have a king who cares for
us and who is not afraid to “judge between one sheep and
another” (Ezekiel 34:17).
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BLESSED MIGUEL AGUSTÍN PRO (1891-1927)
November 23
Graham Greene’s classic The Power and the
Glory immortalized Mexico’s persecuted Church of the
1920s. But photographs of Father Pro—arms
outstretched to image Christ Crucified, kneeling in
prayer before the firing squad, crumpled dead on the
ground—vividly, visually remind us that not long ago,
not far away, the faith we take for granted cost
everything! Born to a mining family, Miguel became a
Jesuit and was sent to study Catholic labor movements in
Belgium in preparation for evangelizing Mexico’s
workers. But he returned to find a Mexico determined to
annihilate Catholicism, and, like priests before him
during Roman persecutions, England’s Reformation, and
in China today, ministered secretly to an “underground
Church” until apprehended and sentenced to the firing
squad. In his final moments,
Father Pro blessed
his
executioners,
forgave
his
enemies, and shouted: “Viva el
Cristo Rey!—Long Live Christ
the King!”—his defiant, dying
proclamation
of
ultimate,
transcendent loyalty. Father
Pro’s martyrdom reinvigorated
that
beleaguered
Church,
whose countless faithful, never
again afraid, would throng John
Paul II when he visited Pro’s
beloved Mexico fifty-two years
later.
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co.

22 LISTOPADA 2020 - Niedziela
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uwaga!
Od 30 listopada 2020, zmieni się nasz
harmonogram
Mszy Świętych w dni powszednie.
Wszystkie Msze Święte w dni powszednie będą
odprawiane o godzinie 8:30am

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI
ODPUSTOWE
KU CZCI ŚW. KATARZYNY
ALEKSANDRYJSKIEJ
PATRONKI NASZEJ PARAFII
Listopad 25, 2020
Różaniec – 07.00pm
Msza Święta, godz. 07.30pm
Nowenna przed Uroczystością Odpustową
Listopad 17-24 przed każda Msza Święta

Uroczystość - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Uroczystość Chrystusa Króla do
liturgii wprowadził papież Pius XI
encykliką Quas Primas z 11 grudnia
1925 r. na zakończenie roku
jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby
we wszystkich kościołach tego dnia
po głównym nabożeństwie przed
wystawionym Najświętszym
Sakramentem odmówić litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz
akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w
ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła
jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem
całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika
z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej
godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem,
Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma
absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go
stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie
innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono
wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.
Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca
wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą
zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź
królestwo Twoje!

ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ - PATRONKI NASZEJ PARAFII
Podobnie jak św. Cecylia na Zachodzie, tak św. Katarzyna przede wszystkim na Wschodzie należała do najbardziej znanych
świętych. Tak wiele powstało o niej legend, że niektórzy hagiografowie nawet powątpiewali w jej historyczne istnienie.
Urodziła się ok. 282 roku, zmarła ok. 300. Najwcześniej wspominają bo niej Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej.
Według legendy Katarzyna urodziła się w Aleksandrii jako córka króla Kustosa. Była osobą zamożną, wykształconą i słynęła
z urody. Jak wiele chrześcijanek w tym czasie, złożyła ślub dozgonnej czystości. Podczas krwawego prześladowania
chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana i jego współrządców, Galeriusza Maksymiana i Konstancjusza I, Katarzyna
została pojmana i zmuszona do złożenia ofiary bogom. Odmówiła, wyznając wiarę w Boga Jedynego.
Wówczas cesarz zarządził dysputę między Katarzyną a pięćdziesięcioma tamtejszymi filozofami i
retorami. Katarzyna pokonała swoich adwersarzy, udowadniając prawdziwość chrześcijaństwa, i
doprowadziła wielu z nich do wiary w Chrystusa. Miała wtedy 18 lat. Cesarz rozgniewany obrotem
sprawy skazał ją na tortury. Modlitwa Katarzyny sprawiła, że podczas miażdżenia kołem zstąpił anioł i
spowodował, że rozpadło się ono w rękach kata. Ostatecznie wykonano wyrok śmierci przez ścięcie
prawdopodobnie między rokiem 307 a 312.
Ciało jej od setek lat znajduje się na Górze Synaj, przeniesione tam zapewne z Aleksandrii, kiedy
Arabowie, a po nich Turcy najechali Egipt. Jest tam klasztor prawosławny i kościół, do którego
podążają pielgrzymi.
Kult świętej rozwinął się zarówno w kościele zachodnim, jak i w prawosławiu. Na Zachodzie uważano ją za jedną z
Czternastu Świętych Wspomożycieli. Św. Katarzyna z Aleksandrii była patronką wielu miast i związków katolickich.
Jest patronką zakonu katarzynek; Nowego Targu, Dzierzgonia i Cypru; nauki i uniwersytetów, w tym paryskiej Sorbony;
adwokatów i notariuszy, bibliotekarzy, drukarzy, filozofów chrześcijańskich, grzeszników, kolejarzy, kołodziejów, literatów,
mężatek, młodych dziewcząt, młynarzy, fryzjerów, modystek, mówców, piekarzy, powroźników, prządek, studentów,
szwaczek, uczonych, woźniców, zecerów. Dawniej w Polsce istniał zwyczaj, że w wigilię św. Katarzyny chłopcy wróżyli
sobie, który z nich jako pierwszy ożeni się i jakie imię będzie miała wybranka. Popularne też było powiedzenie: "Święta
Katarzyna Adwent zaczyna".
W ikonografii św. Katarzyna przedstawiana jest w koronie królewskiej, z palmą męczeńską w dłoni. Jej atrybutami są: anioł,
Dziecię Jezus, nakładające na jej palec pierścień jako oblubienicy, filozofowie, z którymi prowadziła dysputę, gałązka
palmowa, koło, na którym była łamana, korona w ręku, krzyż, księga, miecz, piorun.

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
22 de noviembre de 2020
“[E]stuve hambriento y me dieron de comer,
sediento y me dieron de beber”.
— Mateo 25:35

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!
Fiesta De
Sta. Catarina De Alexandria
25 de noviembre del 2020
Una Novena en honor a nuestra Patrona comenzara
el día 17 de noviembre al 24 de noviembre antes de
cada Misa.
El 25 de noviembre celebramos una Misa
trilingüe a las 7:30pm comenzando con el Santo
Rosario a las 7:00pm
¡Esperamos que puedan unirse a nosotros para esta

celebración!

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El pastor-rey busca a los perdidos y sana a los
heridos (Ezequiel 34:11-12, 15-17).
Salmo — El Señor es mi pastor, nada me falta (Salmo 23 [22]).
Segunda lectura — Cristo nuestro rey ha conquistado la muerte (1
Corintios 15:20-26, 28).
Evangelio — El Hijo del Hombre se sentará en su glorioso trono y
los separará unos de otros (Mateo 25:31-46).

LECTURAS DE LA SEMANA
Ap 14:1-3, 4b-5; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6; Lc 21:1-4
Ap 14:14-19; Sal 96 (95):10-13; Lc 21:5-11
Ap 15:1-4; Sal 98 (97):1-3ab, 7-9; Lc 21:12-19
Ap 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a; Sal 100 (99):1b-5;
Lc 21:20-28
Día de Acción de Gracias (sugerencia):
Eclo 50:22-24; Sal 145 (144):2-11; 1 Cor 1:3-9;
Lc 17:11-19
Viernes:
Ap 20:1-4, 11 — 21:2; Sal 84 (83):3-6a, 8a;
Lc 21:29-33
Sábado:
Ap 22:1-7; Sal 95 (94):1-7ab; Lc 21:34-36
Domingo: Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7; Sal 80 (79):2-3, 15-16,
18-19; 1 Cor 1:3-9; Mc 13:33-37
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:

EL REY PASTOR
La tarea del pastor y la tarea del rey no pueden ser
más diferentes la una de la otra. Los pastores están en el
último escalón de la sociedad, mientras los reyes están
en el más elevado. Pero Dios dice, por medio del profeta
Ezequiel, que el Mesías regirá de manera muy diferente
a las autoridades de la tierra que oprimen a su pueblo y
le causa daño por ser malos gobernantes.
Nuestro Rey asume el
trabajo por sí mismo.
Cristo, como un pastor,
dará reposo a sus ovejas,
buscará a la extraviada,
traerá de vuelta a las
perdidas y dispersas.
Curará a las heridas y
vendará a las lesionadas.
Él no delega, sino que
las apacentará “con
justicia”. Tenemos a un
rey que vela por nosotros
y que no tiene miedo de
“juzgar entre oveja y
oveja” (Ezequiel 34:17).
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SANTA CECILIA (Siglo II)
22 de noviembre

Santa Cecilia es la patrona de los músicos, pero antes
de cantar, su vida toda fue un canto para Dios. Nació en
Roma y desde muy joven prometió entregarse a Dios y
permanecer casta. Su padre no pensó así y la obligó a
casarse con un no cristiano llamado Valeriano, quien no
sólo respetó su voluntad, sino que también se hizo
cristiano. Fue él mismo quien convirtió a su hermano
Tiburcio, para luego, ser martirizados ante su negativa de
adorar a los dioses de Roma. Al ver la manera heroica en
que morían, Máximo, un cortesano se convirtió al
cristianismo y también lo martirizaron. Cecilia dio
sepultura cristiana a los tres, acción que le valió la
reprensión y el juicio frente al Prefecto Almaquio, quien al
ver que no desistía de su fe mandó que la quemaran en el
baño de su casa, pero el fuego no le hizo nada. Después,
mandó que la decapitaran y luego de golpearla en el cuello,
agonizó durante tres días hasta que entregó su espíritu. Fue
sepultada en las catacumbas de san Calixto.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

