Second Sunday of Advent
December 6, 2020
†Masses for the Week†
Sunday, December 6th
8:30am
10:00am
11:30am +Blanca Balbuena
+Fermin Millet—Maggie Cruz & Family
+Mauro & Anthony Llangari & Dolores Tubalan
Monday, December 7th
8:30am
Tuesday, December 8th
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
8:30am English Mass
6:00pm Polish Mass
7:00pm Spanish Mass
Wednesday, December 9th
8:30am
7:30pm +Olga Reyes

Thursday, December 10th
8:30am +Miriam Feliciano—Rafael & Rafaela
Friday, December 11th
8:30am +Sisto Iacobbacci
Saturday, December 12th
8:30am Catharine Partipilo (90th Birthday)
5:00pm +Joseph Forzese– Joan & Mary Posillipo
Our Lady of Guadalupe
7:30pm
Face Masks & Social Distancing practices
are required during all our Masses.

PLEASE PRAY FOR THE RECENTLY DECEASED:
Susan Serrano, Sabine Lamorte, Rosanne Pellegrino,
Leonarda Mazur & All the deceased in our Parish & their
loves ones.

This Week in our Parish
Monday, December 7th
Charismatic Prayer Group (Spanish)-7pm–9:30pm

•

Wednesday, December 9th
Ultreya de Cursillo (Spanish)- 8pm

•

Friday, December 11th
Jornadistas (Youth Group)- 7pm– 9:30pm
CCD Classes– 5pm– 6:30pm

•
•

Saturday, December 12th

•

CCD Classes– 9:30am– 2pm

Sunday, December 13th

•

CCD Classes– 10am– 11:15pm

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

OUR WEEKLY OFFERING

November 28th & 29th
Weekly Collection: $2,330
Congratulations to Mr. & Mrs. Harris for being the
winners of our November 50/50 with $60!
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

Annual Catholic Appeal 2020
Parish Goal: $22,294
Pledged: $17,802
Raised: $12,428

PLEASE PRAY FOR THE SICK:
Deacon Gustavo Medina, Debi Romano, Zsuzsanna Kovacs
and her Family, Aguirre Family, Anais Rosado &
All the sick in our Parish.

Follow us on our Social Media:

Please call the Rectory to place your loved ones on the
Deceased or Sick list. Thank you.

thescachurch

Facebook:

Second Sunday of Advent
December 6, 2020

Every valley shall be filled in,
every mountain and hill shall be made low.
— Isaiah 40:4

The Immaculate Conception
of the Blessed Virgin Mary

Tuesday, December 8, 2020
Holy Mass at 8:30am.
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!
TODAY’S READINGS
First Reading — The rugged land shall be made a plain; the
rough country, a broad valley (Isaiah 40:1-5, 9-11).
Psalm — Lord, let us see your kindness, and grant us your
salvation (Psalm 85).
Second Reading — Conduct yourselves in holiness, hastening the
coming of the day of God (2 Peter 3:8-14).
Gospel — I have baptized you with water; he will baptize you
with the Holy Spirit (Mark 1:1-8).
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Is 35:1-10; Ps 85:9ab, 10-14; Lk 5:17-26
Tuesday:
Gn 3:9-15, 20; Ps 98:1-4; Eph 1:3-6, 11-12;
Lk 1:26-38
Wednesday: Is 40:25-31; Ps 103:1-4, 8, 10; Mt 11:28-30
Thursday:
Is 41:13-20; Ps 145:1, 9, 10-13ab; Mt 11:11-15
Friday:
Is 48:17-19; Ps 1:1-4; Mt 11:16-19
Saturday:
Zec 2:14-17 or Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab;
Jdt 13:18bcde, 19; Lk 1:26-38 or Lk 1:39-47,
Sunday:
Is 61:1-2a, 10-11; Lk 1:46-50, 53-54;
1 Thes 5:16-24; Jn 1:6-8, 19-28

FOOD PANTRY
Our Food Pantry is accepting canned goods and nonperishables. 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.

FEAST OF FAITH

Watching for Christ’s Coming
In the season of Advent, we look to the coming of
Christ at the end of time, and we prepare ourselves to
celebrate his first coming among us at Christmas.
Remembrance of the past is combined with preparation
for the future. Memory meets action.
In a certain sense, the Mass is an Advent prayer. At
the Last Supper, Jesus did not tell his disciples, “Never
forget what I did for you.” Instead, he said, “Do this in
remembrance of me.” He calls us to remember by doing,
to combine memory with action. In the celebration of the
Eucharist, remembering and doing become one. Jesus is
as present in our midst as he was in that upper room,
breaking the bread and sharing the cup; but it is a new
kind of presence, seen only with the eyes of faith. In the
heavenly liturgy, there will be no need of sacraments, for
there, “celebration is wholly communion and
feast” (Catechism of the
Catholic Church, 1136).
Here, things are different.
We have only glimpses
and flashes of the beauty
that is yet to be. And yet,
in the liturgy, we truly
participate
in
the
heavenly liturgy. The
Mass is our foretaste of
the joys of heaven.
—Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co.

GOD’S DELAY
In times of great difficulties scoffers taunt us, “Where
is God? Why hasn’t your Lord come to save you now?”
And we of faith respond much in the same way as
Peter did in today’s second reading: the “delay” of the
Lord’s second coming is not any type of punishment or
failure to keep the divine promise, but a loving sign of
God’s patience. God is giving everyone the chance to
seek repentance.
God does not make life more difficult. Rather, God
lessens our burdens as once before for the Jewish exiles
returning home to Judea after captivity in Babylon. It
was God who personally led them, making a “straight
highway” for them across the desert.
We join with
our ancestors of
faith, who hoped
that they might see
God’s Chosen One
before them and
who
eventually
realized that the
Lord
was
also
walking with them
side by side.
Copyright © J. S. Paluch Co

06 GRUDNIA 2020
II Niedziela adwentu
08 GRUDNIA 2020 - Wtorek
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP
Msza Święta – godz. 06.00pm
W tym roku właśnie 8 grudnia w Uroczystości
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny przypada 150 rocznica ogłoszenia św. Józefa
Patronem Kościoła Powszechnego i zarazem
podniesienia święta św. Józefa obchodzonego 19
marca do rangi uroczystości pierwszej klasy mimo
trwającego Wielkiego Postu.
Pius IX (1846-1878)
Dekret Quemadmodum Deus – ogłaszający św. Józefa
Patronem Kościoła.
W modlitwie Leona XIII do św. Józefa, którą ów
Papież ułożył w obliczu wielkich zagrożeń, które
przeżywał Kościół i polecił ją dodawać do różańca
świętego.
Modlitwa papieża Leona XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej
niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej
Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją
opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną
Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą
troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie
błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus
Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym
wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad
wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od
nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i
zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam
łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami
ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z
niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz
broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i
od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas
nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i
Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć
pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.
Amen.
Dziś gdy cały świat doświadcza jakże trudnych czasów
jakże trzeba nam na nowo wrócić do tej modlitwy i
odnaleźć na nowo św. Józefa przy boku Maryi w
naszej pobożności.

Ewangelia na niedzielę:
(Mk 1, 1-8)
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak
jest napisane u proroka Izajasza: "oto Ja posyłam
wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił Jan Chrzciciel na
pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego
chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około
bioder, a żywił się szarańczą
i miodem leśnym. i tak głosił:
"idzie za mną mocniejszy ode
mnie, a ja nie jestem godzien,
aby schyliwszy się, rozwiązać
rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą, on zaś
chrzcić was będzie Duchem
Świętym".
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem
wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r.
bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w
Rzymie. Papież pisał tak:
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która
utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej
chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i
przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych
zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i
dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez
wahania wierzyć.
Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby
się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym
herezji.

Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana
nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się
dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas
wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż
jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu
na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił
Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w
łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji
wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w
Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie
śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru
negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał
również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski
w życiu Maryi.

Segundo Domingo de Adviento
6 de diciembre de 2020
Que todo valle se eleve,
que todo monte y colina se rebajen.
— Isaías 40:4

La Inmaculada Concepción
de la Santísima Virgen María
Martes 8 de diciembre de 2020
Santa Misa a las 7 pm.
Nuestra Señora de Guadalupe
Sabado12 de diciembre de 2020
Santo Rosario 6:45pm
Santa Misa a las 7:30 pm.
La Iglesia permanecerá abierta
de 10am a 9pm para oración
privada.

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!
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Prepara el camino del Señor; proclama la
buena nueva (Isaías 40:1-5, 9-11).
Salmo — Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación
(Salmo 85 [84]).
Segunda lectura — El Señor no tarda en guardar su promesa
donde está la justicia de Dios (2 Pedro 3:8-14).
Evangelio — Juan Bautista apareció proclamando un bautismo de
arrepentimiento (Marcos 1:1-8).
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Is 35:1-10; Sal 85 (84):9ab, 10-14; Lc 5:17-26
Martes:
Gn 3:9-15, 20; Sal 98 (97):1-4;
Ef 1:3-6, 11-12; Lc 1:26-38
Miércoles: Is 40:25-31; Sal 103 (102):1-4, 8, 10;
Mt 11:28-30
Jueves:
Is 41:13-20; Sal 145 (144):1, 9, 10-13ab; Mt 11:11-15
Viernes:
Is 48:17-19; Sal 1:1-4; Mt 11:16-19
Sábado:
Zac 2:14-17 o Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab;
Jdt 13:18bcde, 19; Lc 1:26-38 o Lc 1:39-47,
Domingo: Is 61:1-2a, 10-11; Lc 1:46-50, 53-54;
1 Tes 5:16-24; Jn 1:6-8, 19-28

FIESTA DE LA FE
El saludo litúrgico
Uno de los grandes aportes del Concilio Vaticano II
fue el reconocimiento de la presencia de Cristo no sólo
en las especies eucarísticas del pan y el vino
consagrados, sino también, en la asamblea de creyentes.
Esta afirmación crea ya un cambio de enfoque y de
actitud hacia quien por cuatro siglos había sido
espectadora en la celebración litúrgica. Hubo un gran
cambio, no sólo de la contemplación del misterio a la
celebración gozosa del mismo misterio, sino en el
pensamiento mismo de la Iglesia respecto a sí misma
como pueblo de Dios y no sólo como orden jerárquico.
Por tal razón, el presbítero, quien preside nuestra liturgia
y celebra con todos nosotros, nos saluda con “El Señor
esté con ustedes”. Este es un saludo litúrgico que lleva
en sí mismo un gran peso teológico: Él reconoce en el
pueblo de Dios la presencia de Cristo y saluda esa
presencia. La reconoce. La
honra. El pueblo mismo, en
respuesta, reafirmando la
presencia de Cristo en él,
responde: “Y con tu espíritu”.
Es decir, también en ti está
Cristo presente y saludamos
esa presencia en tu ministerio
sacerdotal, así como tú
saludas y celebras esa
presencia en nosotros, la
Iglesia, pueblo de Dios.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

LA TARDANZA DE DIOS
En tiempos de grandes dificultades los burlones se
mofan diciendo: “¿Dónde está Dios? ¿Por qué no viene
tu Dios a salvarte ahora?”.
Y nosotros, gente de fe, respondemos casi igual como
lo hizo Pedro en la segunda lectura de hoy: la “tardanza”
de la segunda venida del Señor no es ningún tipo de
castigo ni un fallo en la promesa divina, sino un signo de
amor de la paciencia de Dios. Dios está dando a todo el
mundo la oportunidad de buscar el arrepentimiento.
Dios no hace la vida más difícil. Más bien, una vez
más disminuye la carga para los judíos exiliados que
regresan a su país después del cautiverio en
Babilonia. Fue Dios quien
personalmente
los
guió,
preparándoles una “calzada
recta” para ellos a través del
desierto.
Nos unimos a nuestros
antepasados en la fe, que
esperaban poder ver al
Escogido de Dios delante de
ellos y que finalmente se
dieron cuenta de que el Señor
también caminaba a su lado.
Copyright © J. S. Paluch Co.

