JULY 23, 2017 – XVI SUNDAY IN ORDINARY TIME
MASS INTENTIONS
Saturday, July 22nd – St. Mary Magdalene
5:00PM Glenn Davis
7:30PM Special Intentions (Portuguese)
Sunday, July 23rd – XVI ORDINARY SUNDAY
9:00AM Special Intentions (Portuguese)
11:00AM Rizzetta & Messina Families
12:30PM Special Intentions (Spanish)
Monday, July 24th
8:30AM Manuel Custodio de Jesus Neto & honor
of Five Wounds of Jesus.
Tuesday, July 25th St. James
8:30AM Henriqueta, Carlos Pedroso and family
Wednesday, July 26th St. Joachim Anne
8:30AM Al Michael Monteiro & family
8:00PM Special Intentions (in Portuguese)
Thursday, July 27th
8:30AM Powers Family
Friday, July 28th
8:30AM Anthony Acri
Saturday, July 29th St. Martha
5:00PM Manuel Custodio de Jesus Neto & Family
7:30PM Special Intentions (Portuguese)
Sunday, July 30th – XVII ORDINARY SUNDAY
9:00AM Special Intentions (Portuguese)
11:00AM Cecilia Mancuso -25th anniversary
12:30PM Special Intentions (Spanish)
THE SANCTUARY LAMP is offered this
week for a Special Intention.

SUMMER WEEKDAY MASS SCHEDULE
Monday thru Friday Masses will be celebrated at
8:30AM during the months of July and August.
TAG SALE: weekend of August 5th
and 6th from 9AM to 5PM. If you

have any items you would like to
donate please bring them to the
school cafeteria.

We must learn a double lesson of
patience from today's parable. First,
to be patient with those who make our spiritual
progress more difficult for us—they are actually
helping us to be better Christians if we bear with
patience the injuries they inflict on us. Second, we
must try to imitate the patience God shows in his
dealings with sinners. While we must not approve
of their evil deeds, or their sins, we must still look
on them as our brothers and do all in our power to
put them back on the right road to heaven. We can
do this by good example, and by fervent prayer for
their conversion. This is not easy for human nature,
but we can be certain that God will give us the
necessary grace and strength to subdue our natural
weakness and aversion, if we try to act with charity
and true brotherly interest toward our erring fellowmen.
By acting thus, we will not only be helping a weak
brother on the rugged road to heaven, we will also
be making doubly sure of our own arrival there, for
God will never be outdone in generosity. Excerpted
from The Sunday Readings by Fr. Kevin O'Sullivan, O.F.M.

OUR LADY OF ARCO NOVENA AND MASS
We will be honoring Our Lady of Arco with novena
prayers and the rosary started July 15th thru September 9th at 4:30pm before the 5 pm mass. A
mass honoring Our Lady of Arco will be held on
September 9th at 5pm. All are welcomed!

PLEASE NOTE
Mayra Araujo, the office
assistant, will be on vacation during the month of
August.
Our office hours will be
Monday through Friday from 9:30AM to
11:30AM and 6:00PM to 8PM.
Stewardship- July 16, 2017-$6,065.47

23 DE JULHO DE 2017 – XVI DOMINGO COMUM

Parábola do joio e do Trigo

Devemos aprender uma dupla lição de paciência a
partir da parábola de hoje. Primeiro, para ser
paciente com aqueles que tornam o nosso
progresso espiritual mais difícil para nós - eles
estão realmente nos ajudando a ser melhores
cristãos se suportarmos com paciência as lesões
que nos infligem. Em segundo lugar, devemos
tentar imitar a paciência que Deus mostra em seus
tratos com os pecadores. Embora não devamos
aprovar as suas más ações, nem os seus pecados,
ainda devemos olhar para eles como nossos irmãos
e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para
colocá-los no caminho certo para o céu. Podemos
fazer isso com o bom exemplo, e pela oração
fervorosa por sua conversão. Isso não é fácil para a
natureza humana, mas podemos ter certeza de que
Deus nos dará a graça e a força necessárias para
subjugar nossa fraqueza natural e aversão, se
tentarmos agir com caridade e verdadeiro interesse
fraterno por nossos companheiros errantes. Ao agir
assim, não só estaremos ajudando um irmão fraco
na estrada acidentada para o céu, também
estaremos alcançando a nossa chegada lá, pois
Deus nunca será superado em Sua generosidade.
(Traduzido de “The Sunday Lectures” pelo Pe. Kevin O'Sullivan, O.F.M.)
APELO DO CARDEAL
A campanha do apelo do
Cardeal de 2017 ainda esta
acontecendo. Gostaria de
agradecer todas as famílias
em nossa paróquia que contribuíram e estão
mantendo seu compromisso com a nossa casa
espiritual. Sua generosidade garante um futuro
financeiro estável para a arquidiocese e nossa
paróquia. Lembre-se que 60% da arrecadação
levantada retorna à nossa paróquia. Aqueles que
ainda não participaram, não é tarde demais!
Envelopes especiais podem ser encontrados no
vestíbulo do igreja. Muito Obrigado, Fr. Alfredo.
MISSAS SEMANAIS EM INGLÊS: nos meses de
julho e agosto as missas semanais de segunda à
sexta em inglês, serão celebradas às 8:30AM.

As MATRÍCULAS para os encontros de catequese
do ano 2017-2016 vão até final de agosto, tanto
para crianças e adolescentes, como para adultos
que ainda não receberam os sacramentos do
Batismo e da Confirmação ou ainda não fizeram a
Primeira Comunhão. As crianças e adolescentes
que participaram da catequese o ano passado
precisam
se
matricular
novamente.
Mais
informações: (914) 668 5861.

HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL
A partir do dia 27 de
julho até 1 de agosto os
horarios
do
escritóro
paroquial
serão:
segunda à sexta das
9:30AM às 11:30AM e
6:00PM às 8PM.
FEIRA DA PECHINCHA
Nossa feira da pechincha será nos
dia 5 E 6 DE AGOSTO. Doações

já podem ser deixadas na cafeteria
da escola!!!!

ANUNCIO: Lucinda procura apartamento para
alugar de 2 quartos em Mount Vernon. 914 573
2224.

Grupo de Oração da RCC
reúne-se todas as segundasfeiras, às 20h, na Igreja.
Dízimo: 16 de julho $6,065.47

