BAPTISM OF THE LORD

JANUARY 13, 2019

MASS INTENTIONS
Saturday, January 12
5:00 PM

George Magnotta

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday,

January 13

Baptism of the Lord

9:00 AM Special Intentions (Portuguese)
11:00 AM

Anthony Acri

12:30 PM Special Intentions (Spanish)
Monday ,

January 14
12:05 PM St. Anthony
Tuesday
8:30 AM

January 15
Elizabeth and Charles Powers

Wednesday, January 16
8:30 AM

Josephine Castellitto

8:00 PM Special Intentions

(Portuguese)

Thursday, January 17

St. Anthony, Abbot

12:05 PM

Guiseppe Giordano

Friday,

January 18

8:30 AM

Agnese Tedeschi

Saturday,

January 19

5:00PM

Louis D’Angelo

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, January 20

(Birthday in heaven)
Week of Christian Unity

Second Sunday in
Ordinary Time

9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

Armand Uomoleale

12:30 PM

Special Intentions (Spanish)

The Sanctuary Lamp burning near the
Tabernacle this week is for an intention to
our Lord in the Blessed Sacrament.

And the Holy Spirit
descended in a bodily
shape, as a dove upon him;
and a voice came from
heaven: “Thou art my
beloved Son; in thee
I am well pleased.”, December 25th -Christmas Day
10AMh
on (in
Week of Prayer for Christian Unity
January 18-25, 2019
The theme of this year's Week
of Prayer for Christian Unity is
"Justice, Only Justice, You
Shall Pursue."
(Deuteronomy 16:18-20 (in Eh
Join Christians everywhere in praying “that they
may all be one” joining our prayer with that of
the Lord Jesus Christ.
o2017220187222n (in Spanish)
2018 ANNUAL CONTRIBUTIONS
If any parishioner needs a copy of their annual
contributions for 2018 for income tax purposes,
please call the parish office.
REPORTING OF MISCONDUCT
Anyone who needs to report an alleged incident
of sexual abuse of a minor by a priest, deacon,
religious, or lay person serving in the Archdiocese of New York is asked to contact Sr. Eileen
Clifford, O.P. at 212-371-1000 x 2949. Sister
may also be reached via e-mail at victimsassitance@archny.org. Information can also be
found
on
the
archdiocesan
website,
www.archny.org. In keeping with the archdiocesan policy regarding sexual abuse of minors,
this information is provided to ensure that our
children remain safe and secure.
Let us pray for those who are
in need of our prayers. May God
give them strength, comfort and
healing.

BATISMO DO SENHOR
“A liturgia deste
domingo nos convida
a
contemplar
e
meditar o mistério do
Batismo do Senhor.
Pedindo para ser
batizado por João, Jesus mostrou a sua total
solidariedade para conosco. Assumiu assim o peso
dos nossos pecados e abriu para nós as portas da
vida nova como membros do seu Reino.
Aproveitemos deste dia para lembrar e renovar os
nossos compromissos batismais. No dia do nosso
batismo também nós fomos declarados filhos e filhas
amados do Pai e recebemos os mesmos poderes de
Cristo: Sacerdote, Profeta e Rei. Neste novo ano,
tentemos viver com maior consciência e
responsabilidade a nossa condição de cristãos
mediante a oração e a celebração dos sacramentos,
conhecendo melhor e proclamando a palavra de
Deus e servindo com amor os nossos irmãos e
irmãs.”
ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO
Todas às quintas-feiras das 20:00 às 21:00hs.
“Não há meio melhor para se chegar à perfeição”.
Santa Teresa D´Avila
RENOVAR + RECONSTRUIR
A adesão da nossa comunidade na
campanha foi muito boa, como
todos sabem esta campanha visa arrecadar fundos
para melhoria da nossa paroquia. Para que possamos
construir uma Capela, re-estruturando a casa
paroquial e escritório. Também construir um Centro
para os Jovens e para reuniões pastorais, com
banheiro e cozinha. Sua doação pode ser feita
mensalmente por um prazo de 5 anos, cartões de
compromisso estão disponiveis para aqueles que
ainda não tiveram a oportunidade de fazer sua
promessa de doação. Colabore segundo vossas
possibilidades!
Grupo de Oração da RCC se reune
nas segundas às 19:30hs na Igreja.
Participe!

13 DE JANEIRO, 2019
SEMANA DE ORAÇÃO PELA
UNIÃO DOS CRISTÃOS
A semana anual de oração pela unidade dos
cristãos começa dia 18 de janeiro, e concluirá no
dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo.
Oremos para que todos os que acreditam em Cristo
possam viver verdadeiramente como membros do
mesmo rebanho guiados pelo mesmo e único
Pastor. O tema para este ano é: “Justiça, somente a
justiça deves procurar” Dt 16, 18-20
ATESTADO DE CONTRIBUIÇÃO 2018
Os paroquianos que gostariam de obter a carta do
imposto de renda referente às doações feitas à
Igreja no ano de 2018, favor, ligar na secretaria ou
vir pessoalmente. Agradecemos sua oferta, ajuda,
apoio, dedicação e presença.
REGISTRE-SE NA PARÓQUIA
Se você participa regularmente de nossa paróquia e
contribui com doações em dinheiro para a
comunidade, você deve estar registrado em nosso
cadastro de membros. A ausência do seu nome em
nosso sistema nos impedirá, por exemplo, de fazer
cartas à Imigração, ao juiz (casos de corte) ou ao
Governo (para descontar as taxas). Portanto,
permita que a paróquia possa ajudá-lo quando você
precisar: registre-se!

MANTENDO NOSSAS CRIANÇAS SEGURAS
Em consonância com a política da Arquidiocese em
relação ao abuso sexual de menores, essa
informação é fornecida para garantir que nossos
filhos permaneçam seguros e protegidos. Caso
alguem saiba e precise denunciar um suposto
incidente de abuso sexual de um menor por
sacerdote, diácono, religioso ou leigo servindo a
Arquidiocese de Nova York, por favor, contactar
Sr. Eileen Clifford, OP no telefone 212-371-1000 x
2949 ou pelo e-mail victimassistance@archny.org.
A informação também pode ser encontrada no site
da arquidiocese www.archny.org.

