SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

FEBRUARY 17, 2019

MASS INTENTIONS
Saturday, February 16
5:00 PM

Viola C. Sharp

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday,

February 17

Sixth Sunday in
Ordinary Time

9:00 AM Special Intentions (Portuguese)
11:00 AM Alexander Palumbo
12:30 PM Special Intentions (Spanish)
Monday ,
8:30 AM

February 18
Emily Tuscano

Tuesday,

February 19

8:30 AM

In observance of Presidents'
Day this Monday, February
18th the rectory office will
be closed.
*PLEASE NOTE: Masses
which fall on a Monday holiday are
celebrated at 8:30AM .

Dianne Allocco

Wednesday, February 20
8:30 AM

Rejoice and be glad; your reward will be great
in heaven.

Leonido Fernandes Monteiro

8:00 PM Special Intentions

(Portuguese)

Rosary next Saturday, February 23rd at
4:30 PM . o2

Thursday, February 21
12:05 PM St. Anthony
Friday,

February 22

8:30 AM

Leonido Fernandes Monteiro

Saturday,

February 23

5:00PM

Ettore and Maria Giordano
(30th anniversary in heaven)

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, February 24

OUR LADY OF ARCO DEVOTION

The Chair of St. Peter

Seventh Sunday in
Ordinary Time

9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

Silvio dos Santos, Augusta Lisboa, and
Antonio Moura

12:30 PM

Special Intentions (Spanish)
The Sanctuary Lamp burning near the
Tabernacle this week is for Arsenio Ragone.

CARDINAL’S APPEAL 2019
As we consider our pledge to the 2019 Cardinal’s Appeal, we recognize that all we have is a
gift from God. As a sign of our gratitude, we
respond with a gift to the Appeal, which helps all
Catholic institutions do their work of ministering
to the needs of God’s people
(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.
GETTING READY
Lent is fast approaching
Ash Wednesday is March 6th.
If we want this year’s Lent to be
life changing, we have to start
preparing now. Let us start thinking about our
Lenten practices for this year.

VI DOMINGO DO TEMPO COMUM
BEM AVENTURADOS VOS…
“As
bem-aventuranças
narradas no evangelho de
hoje
proclamam
a
libertação e a vinda do
Reino. Elas constituem
também uma das páginas
mais revolucionária do
Evangelho porque nelas Jesus estabelece uma
inversão total dos critérios humanos no que diz a
respeito à felicidade. Jesus declara bem-aventurados
todos que o mundo tem por infelizes: os pobres e os
que têm fome, os que choram e os que sofrem, os
misericordiosos que sabem perdoar, os honrados e
limpos de coração, os que trabalham pela paz sem a
violência, os perseguidos por sua fidelidade a Deus.
E declara infelizes, dignos de lástimas e ameaçados
de maldição, os ricos deste mundo, que são saciados
e favorecidos pela corrupção que gera destruição e
morte.”
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

Grupo de Oração da RCC
reuni-se na segunda-feira, às 19:30hs
na Igreja. Participe!

Batismo
Favor ligar para a paróquia para receber instruções
pelo menos três semanas antes do batizado.
Preparação para Batismo: quinta-feira ou domingo.
Casamentos
Ligar para Paróquia pelo menos com seis meses de
antecedência. Por favor, fazer arranjos com a Igreja
antes dos demais. Casais devem participar de um
curso de preparação para o matrimônio oferecido
pela arquidiocese (Pre-Cana).
Aos Doentes
Estamos disponiveis para celebrar os Sacramentos da
Reconciliação e Unção dos Enfermos e levar a
Sagrada Comunhão nas casas dos paroquianos
doentes ou idosos. Por favor ligar para o escritório
para agendar a visita.

17 DE FEVEREIRO, 2019
APELO DO CARDEAL DE 2019

.

Ao considerarmos nosso compromisso com o Apelo de 2019,
reconhecemos que tudo o que
temos é um presente de Deus. Como sinal de nossa
gratidão, respondemos com uma doação ao Apelo,
que ajuda as instituições católicas de toda a Arquidiocese a realizar seu trabalho de ministrar às
necessidades do povo de Deus.
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, por favor, ligar no escritório
paroquial. Agradecemos sua oferta, ajuda, apoio,
dedicação e presença.
CERTIFICADOS PARA PADRINHOS
Se você recebeu um convite e tem a intenção de ser
padrinho de batismo ou crisma em um futuro próximo, você deve ser um paroquiano atuante e registrado por pelo menos quatro meses para obter o
Certificado de padrinho.
GRUPO DE JOVENS
O grupo de jovens se reúne todas as sextas, às 20hs
no ginásio da escola. Jovens de 13 a 21 anos podem
participar. Jovem: junte-se a nós! Pais: incentivem
seus filhos jovens a participar. O grupo anima a
missa da 1ª sexta do mês.

CONSULADO ITINERANTE: estará na nossa
paroquia no dia 25 de abril.
REUNIÃO DA CRISMA: dia 28 de fevereiro
reunião com pais, padrinhos e candidatos a Crisma
às 7:30pm na igreja.
ESCRITÓRIO PAROQUIAL FECHADO: na
segunda-feira, dia 18, observando o feriado nacional do Dia do Presidente.

