THIRD SUNDAY OF LENT

MARCH 24, 2019

MASS INTENTIONS
Saturday, March 23
5: 00 PM

7:30 PM
Sunday,

Canio Abate

30th anniversary in
heaven

Michael Buglione

32nd anniversary in
heaven

Special Intentions (Portuguese)
March 24

Third Sunday of Lent

9:00 AM Special Intentions (Portuguese)
11:00 AM Otilia Mendes
12:30 PM Ruth Laslo ,Special Intentions (Spanish)
Monday ,

March 25

12:05 PM

Flora Kale

Tuesday,

March 26

8:30 AM

Annunciation of
the Lord

Joao de Jesus Coelho Pires

8:00 PM Special Intentions

(Portuguese)

Thursday, March 28
12:05PM

Alexander Palumbo

Friday,

March 29

8:30 AM

Roger Powell Tarter

Saturday,

March 30

5:00PM

Jeri Silverman

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, March 31

PARISH PENITENCIAL SERVICE
Monday, March 25th at 7:30 p.m.
There will be visiting priests also
hearing confessions.
STATIONS OF THE CROSS

Joe deMelo

Wednesday, March 27
8:30 AM

During Lent, the voice
of God calls to each of
us with these words,
‘Come back to me with
all your heart, for I am
all tenderness and compassion’. Tempted as
we might to give up on
others and even ourselves, when we feel or
Lenten promises are producing no fruit, God
never gives up on each. God calls us by our
name and waits, and waits. (The Oblates)

Friday mornings following the 8:30 a.m.
Mass (English)
Fridays in Lent are days of abstinence.
CONFESSION
Saturdays from 4:30 p.m. to 4:50 p.m. or by
appointment.
CARDINAL’S APPEAL UPDATE

Fourth Sun. of Lent

9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

Fernando Hernandes Dias (birthday heaven)

12:30 PM

Special Intentions (Spanish)
The Sanctuary Lamp burning near the
Tabernacle this week is in memory of Vincent
Racaniello.

So far 17 families have pledged $2,800 towards
our goal of $22,000.We are grateful to those
who have already made their pledge .
You can make your commitment today by filling
out a pledge envelope and return it.
Many of you have asked, “Where is the money
coming from to pay off the sex abuse scandals?”
And this question may lead to a concern of
where your Cardinal’s Annual Stewardship
Appeal and Renew + Rebuild gifts are going.
This is a very reasonable concern, and one that
His Eminence, Timothy Cardinal Dolan, has
been outspoken about. He has maintained a
vigilant commitment to transparency,
accountability, and action and has taken steps to
never use charitable donations for victim’s
compensation.

III DOMINGO DA QUARESMA
Durante a Quaresma, a voz
de Deus chama a cada um
de nós com estas palavras:
"Volte para mim com todo o
seu coração, pois eu sou
amor e compaixão". Somos
tentados a todo momento a
desistir dos outros e até de
nós mesmos, desistir quando
sentimos que as promessas
da Quaresma não estão produzindo frutos, mas Deus
nunca desiste de cada um de nós. Deus nos chama
pelo nosso nome e nos espera. (The Oblates)
VIA-SACRA
Venham todos em oração acompanhar o sofrimento
de Jesus na sua Paixão e contemplar sua presença
gloriosa no Santíssimo Sacramento. Nas quartasfeiras da quaresma às 19:30h.
Responsáveis pela Via-Sacra serão:
Dia 03/27: Catequese brasileiros e espanos
Dia 04/03: Ministos e leitores brasileiros e espanos
Dia 04/10: Mãe Rainha e Cursillitas
Dia 04/17: Eucaristós e Solidariedade
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

24 DE MARÇO, 2019
APELO DO CARDEAL 2019
Neste final de semana nós teremos
nosso fim de semana do compromisso com o Apelo Arquidiocesano. Como sinal da nossa gratidão, respondemos com uma doação ao Apelo, que
ajuda todas as instituições católicas a fazerem seu
trabalho de ministrar às necessidades do povo de
Deus.
LEMBRANÇA DE FLORES NA PÁSCOA
Os envelopes da lembrança de flores para
a Páscoa pode ser encontrados em seu
pacote de envelopes ou no vestíbulo da
igreja para recordar dos seus entes
queridos falecidos na Páscoa.
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.
VENCENDO COMO IMIGRANTE
Um grupo de brasileiros que visa o bem estar e união
da comunidade realizará um evento no ginásio da
escola sobre saúde e bem estar. Será no sábado, dia
30 de março das 4pm às 7pm.
Para mais
informações e tickets acesse a página no facebook.

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL
CALENDÁRIO

Nesta segunda-feira, dia 25 de Março às 7:30PM.
Jesus chamou cada um de nós ao Sacramento da
Reconciliação. Ele nos lembra que Ele morreu para
nos salvar, para nos redimir de nossos pecados. Mais
uma vez Ele nos oferece sua misericórdia de
salvação.
DIA DE RECONCILIAÇÃO NA QUARESMA



ENSAIOS PARA A PAIXÃO: voluntários que
gostariam de participar da encenação da Paixão
de Cristo, por favor, comparecer aos ensaios nos
sábados às 4 da tarde no ginásio da escola.



MISSA DE CURA: dia 2 de abril às 8 da noite.



CONSULADO ITINERANTE: estará na nossa
paroquia no dia 25 de abril.

Segunda, dia 15 de abril
Todas as paróquias da Arquidiocese de NY,
incluindo a nossa, terão sacerdotes disponíveis para
ouvir confissões de 4PM às 8PM.

Grupo de Oração da RCC
será na TERÇA-FEIRA nesta
semana às 19:30hs na Igreja.
Participe!

