XXI SUNDAY IN ORDINARY TIME

AUGUST 27, 2017

MASS INTENTIONS
Saturday, August 26th
5:00PM

John Frusciante Jr.—birthday in heaven

7:30PM

Special Intention (Portuguese)

Sunday, August 27th
9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM Michele Sansererino & Roger Powell Tarter
12:30PM

Special Intentions (Spanish)

You are Peter and upon this rock
I will build my Church and the
gates of the netherworld shall not
prevail against it. Peter received the
primacy in the Church and the gift of
infallibility in his official teaching on
matters of faith and morals. As the
Church was to continue long after Peter had died, it
was rightly understood from the beginning that the
privileges given to him and which were necessary
for the successful mission of the Church, were given
to his lawful successors-the Popes. (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 4:30 pm before the 5 pm mass. A mass
8:30AM Marie Gentile—birthday in heaven
honoring Our Lady of Arco will be held on SeptemThe Passion of St John the Baptist
Tuesday, August 29th
ber 9th at 5 pm. All are welcomed.

Monday, August 28th

8:30AM

St. Augustine

Anthony Acri
SHEEN CENTER

Wednesday, August 30th
8:30AM

Henriqueta & Carlos Pedroso

8:00PM

Special Intentions (Portuguese)

Thursday, August 31st
8:30AM

Leonido Monteiro & Family

Friday, September 1st
8:30AM

Josephine & Dominick Ferro

Saturday, September 2nd
5:00PM

Leonido Monteiro & Family

7:30PM

Special Intention (Portuguese)

Sunday, September 3rd
9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM Agostino & DiGilio Family
12:30PM

Please find at the back of the church the new brochure for the Archbishop Fulton J. Sheen Center for
Thought & Culture, our archdiocesan performing
arts space located in lower Manhattan offering wonderful events in theater, music, talk and film. For
more information please visit SheenCenter.org. Use
the special discount code ARCH and get 20% off
selected tickets!

Special Intentions (Spanish)

APARTMENT FOR RENT
1 Bedroom Apartment on 1st Floor with in Mount
Vernon. For more information please contact Mrs.
Koeiman at (914) 665-4157 .

Stewardship– August 20, 2017 is $4,480.00

Baptism

Call the rectory to make appointment for
instructions at least four weeks prior to
baptism. Baptism preparation: Thursday before Baptism at 7:00 pm.

Weddings

Arrangements should be made at least six
months in advance. Please make Church
Favor Granted.
arrangements before reception arrangements.
Couples must attend a marriage preparation
SUMMER MASS SCHEDULE : Monday thru Friday program (Pre-Cana).
Masses will be celebrated at 8:30AM during the months of Home Visits
July and August.
The Sacraments of Reconciliations and
Anointing of the Sick can be celebrated in
PLEASE NOTE FOR OFFICE HOURS: During the the homes of sick and elderly parishioners.
month of August our office hours will be Monday through The can receive Holy Communion. Please
Friday from 9:30AM to 11:30AM and 6:00PM to 8PM
contact Parish Office.
THE SANCTUARY LAMP is offered this week for a
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“... tu és Pedro, e sobre esta
pedra construirei a minha Igreja,
e o poder do inferno nunca
poderá vencê-la. Eu te darei as
chaves do Reino dos Céus: tudo o
que tu ligares na terra será ligado
nos céus; tudo o que tu desligares
na terra será desligado nos céus.”
Mt 16, 18-19)
Pedro recebeu o primado na Igreja e o dom da
infalibilidade no seu ensino oficial sobre questões de fé e
moral. Como a Igreja continuou por muito tempo depois
de sua morte, foi corretamente entendido desde o início
que os privilégios dados a Pedro e que eram necessários
para a bem-sucedida missão da Igreja, foram estendidos
aos seus sucessores legítimos, os Papas. (Fr. Kevin
O'Sullivan)

FORMED.ORG
Um site otimo cheio de formações, artigos, e filmes
Catolicos. Faça seu login hoje para que podemos
continuar nossa subscrição gratiuita pela a
Arquidiocese por mais um ano.
1.Entre no site formed.org
2. Clique “Register”
3. Entre o codigo da igreja/”Parsh Code”: T383Z8
4. Segue as instruções

AUGUST 27, 2017

MATRICULAS PARA CATEQUESE
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. Teremos catequistas após as
missas para realizar a matrículas ou no escritório
paroquial de segunda à sexta, das 9:30am às 11:30am
ou 6:00PM às 8:00PM. Mais informações: (914) 668
5861
NOVENA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Como aconteceu nos últimos anos na nossa
comunidade, neste ano continuaremos com a novena
em honra a Nossa Senhora Aparecida. A novena
acontecerá nas quartas e primeira sexta
do mês a partir do dia 30 de agosto e
continua até o dia da Festa de Nossa
Senhora Aparecida, 12 de Outubro.
Não perca esta oportunidade para
encontrarmos Jesus pelas mãos
misericordiosas de N. S. Aparecida.
APARTAMENTO PARA RENT
Apartamento de 1 quarto no 1º andar em Mount
Vernon. Para mais informações, entre em contato com
Mrs. Koeiman (914) 665-4157.

Obrigado!

Batismo

Favor ligar para a paróquia para receber instruções
pelo menos três semanas antes do batizado.
Preparação para Batismo: quinta-feira antes do Batismo às 20:00 hrs.

CAFEZINHO
Retoma após o feriado no dia 10 de setembro
Dizímo: dia 20 de Agosto foi $4,480.00

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 agenda a visita.

COMUNICADOS
MISSAS SEMANAIS EM INGLÊS: nos meses de
julho e agosto as missas semanais de segunda à sexta
em inglês, serão celebradas às 8:30AM.
HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL
NO MÊS DE AGOSTO: segunda à sexta das
9:30AM às 11:30AM e 6:00PM às 8PM.

