TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
MASS INTENTIONS
Saturday, October 20

5:00 PM

Maria da Gloria Lourenço

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, October 21

9:00 AM

Twenty-ninth
Sunday in
Ordinary Time

Special Intentions (Portuguese)

11:00 AM

George Gruber (13th anniversary in heaven)

12:30 PM

Special Intentions (Spanish)

Monday ,

October 22

St. John Paul II

12:05 PM

Manuel Custodio de Jesus Neto and family

Tuesday ,

October 23

8:30 AM

In thanksgiving to God

Wednesday, October 24
8:30 AM

Dominick DeVito

8:00 PM

Special Intentions

St John of Capistrano

St. Anthony Mary
Claret
(Portuguese)

Thursday, October 25
12:05 PM

Canio Abate

Friday,

October 26

8:30AM

Vincent Frezzo ( Birthday in heaven)

Saturday,

October 27

5:00PM

Philip Mattam

7:30PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, October 28

Thirtieth Sunday
in Ordinary Time

9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

Frank Pucci

12:30PM

Special Intentions (Spanish)

OCTOBER 21, 2018
TODAY IS WORLD
MISSION SUNDAY.
We celebrate this day by
remembering the
revitalizing mission at the
heart of our Christian
faith.
This year’s theme is
“Together with young
people, let us bring the Gospel to all,”
—————————————————
The Sanctuary Lamp burning near
the Tabernacle this week is in
thanksgiving to the Blessed
Sacrament.
Our Lady of Arco Devotion
Rosary next Saturday, October 27 at 4:30PM.
2019 Masses, Sanctuary Lamp and Bread
and Wine are available for your intentions.
Please come to the parish office on Mondays
and Wednesdays from 9am to 4pm .
All Souls Day - November 2
If you would like to remember the Souls of
your deceased family and friends in the Holy
Sacrifice of the Mass please use the envelopes
that are available in your envelope packet and
in the church vestibule. Please drop your
intentions in the collection basket or to the
parish office.
Newly Canonized Saints
Pope Francis last Sunday October 14th
praised two towering figures of the 20thcentury Catholic Church as prophets who
shunned wealth and looked out for the poor as
he made saints of Pope Paul VI and martyred
Salvadoran Archbishop Oscar Romero.

XIX DOMINGO DO TEMPO COMUM

21 DE OUTUBRO, 2018

OUTUBRO
MÊS DO SANTO ROSÁRIO E
MISSÕES
Rezemos em família o terço pelas
intenções do Papa, pelas missões da
Igreja e pela paz.
AGRADECIMENTO ESPECIAL
A todos aqueles que ajudaram e participaram de
nossas festas de devoções a Nossa Mãe celestial sob
seus títulos de Nossa Senhora da Vitória, Nossa
Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima.
Muito obrigado, parabéns e que a proteção de Maria
vos fortaleça e vos acompanhe sempre e que Deus os
abençoe e nos mantenha sempre unidos em Seu
amor. Amém!
MISSA EM HONRA AOS CASAIS
Convidamos todos os casais que participam da nossa
comunidade para esta celebração especial que
acontecerá no próximo sábado, dia 27 de outubro às
7:30PM. Após a missa teremos uma confraternização
na cafeteria, por favor traga algo para partilhar.
FEIJOADA EM PROL DA SOLIDARIEDADE
Teremos uma feijoada para arrecadar fundos para o
grupo da solidariedade que ajuda pessoas que
passam por necessidades na comunidade. Será dia 4
de novembro distibuida na cafeteria após missa.
Doação $15.00.
BAILE DA SAUDADE
Convidamos todos para uma noite agradavel e
familiar com musica ao vivo para angariar fundos
para nossa paroquia. Será no sábado, dia 10 de
novembro após a missa das 19h30. Doação será de
$25 para adultos (maiores de 21); $15 de 13 à 20
anos; e $10 de 6 à 12 anos, inclui sopa e tira-gosto.
Participem!
HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL
Segundas e quintas das 9:00hs às 16:00hs
Terças, quartas e sextas das 9:00hs às 14:30hs
E a noite de segunda a sexta das 18:00 às 20:00hs

DOMINGO MUNDIAL DA MISSÕES
Papa Francisco convoca os católicos do mundo
inteiro para celebrarmos a nossa vocação
missionária neste domingo mundial das missões.
Reunidos ao redor da Mesa do Senhor para celebramos a Eucaristia, somos convidados a orar pela
obra missionária da Igreja. Oremos pelos os que
ainda não receberam a boa notícia do infinito amor
de Deus por nós, e oramos pelos missionários/as
para que continuem levando a luz de Cristo aos
pobres e sofredores. Portanto, temos a oportunidade de oferecer a nossa ajuda monetária numa
coleta destinada às missões católicas pelo mundo.
Sejamos
generosos,
segundo
as
nossas
possibilidades.
DIA DE TODOS OS SANTOS
Dia 1 de novembro, quinta-feira, é dia santo de
obrigação de ir a missa. Teremos missas às
12:05PM em inglês, às 7:00PM em português e às
8:00PM em espanhol.
DIA DE FINADOS
No dia 2 de novembro celebramos a memória de
todos os fieis defuntos. Se você gostaria de lembrar
da alma de seus entes queridos, famíliares e amigos
na santa Missa, por favor, use o envelope que está
disponível no pacote de envelopes ou no vestíbulo
da igreja e o deposite na cesta de coleta ou no
escritório da paróquia. Teremos missa neste dia às
12:05PM em ingles, 7:00PM em português e às
8:00PM em espanhol.
REUNIÕES:
REUNIÃO
COM
OS
PAIS
DOS
CRISMANDOS: sexta, dia 26 de outubro às
7:30 da noite na igreja.
 REUNIÃO COM LEITORES: quinta, 8 de
novembro às 8 da noite para brasileiros na
cafeteria da escola.
 REUNIÃO
COM
MINISTROS
DA
EUCARISTIA: sexta, 9 de novembro às 8 da
noite para brasileiros na igreja.


Grupo de Oração da RCC se reune nas
segundas às 19:30hs na Igreja.
Participe!

