XXVII SUNDAY IN ORDINARY TIME

MASS INTENTIONS
Saturday, October 7
5:00PM

Francesco and Lauretta Lecce

7:30PM

Special Intention (Portuguese)

Sunday, October 8

27th Sunday in Ordinary
Time

Our Lady of Victory Feast Day
10:30AM

Assunta and Franco Francese

Monday, October 9
12:05PM

Benny Palazzolo

Tuesday, October 10
Souls in Purgatory

8:30AM

Wednesday, October 11
8:30AM

Leonido Monteiro and Monteiro Family

8:00PM

Special Intentions (Portuguese)

Thursday, October 12
Frank and Assunta Francese
Our Lady of Aparecida

12:05PM
8:00PM

Friday, October 13
In honor of Our Lady of Fatima

8:30AM

Saturday, October 14
5:00PM

Harry Breheny

7:30PM

Special Intention (Portuguese)

Sunday, October 15

28th Sunday in Ordinary
Time

9:00AM

Special Intentions( Portuguese)

11:00AM

Frank Capuano

12:30PM

Special Intentions (Spanish)
THE SANCTUARY LAMP near the tabernacle
is offered this week in memory of
Anthony Martino.

THE BREAD &WINE offered this week at the
Eucharist in memory of Catherine, John and Rose Lucchini.

OCTOBER 8, 2017

OCTOBER - MONTH OF THE HOLY
ROSARY AND MISSIONS
Pray the Rosary for the intentions of
the Pope, the mission of the Church
and peace.
OUR LADY OF APARECIDA: Mass will be
celebrated on Thursday, October 12th at 8:00PM
OUR LADY OF FATIMA
100TH ANNIVERSARY
This year marks the 100th anniversary of the
Blessed Virgin Mary appearing to three little
shepherds in the small town of Fatima, Portugal.
Our Lady entrusted to them a message for the
world: pray for world peace
and the conversion of sinners.
Let us accompany Our Lady
of Fatima in the way that she
asked the three young children
to do, through prayer and penance, praying the Rosary every day for the conversion of
hearts and peace in the world.
Join us next Sunday, October
15th for the celebration of Mass at 5PM followed
by
a
procession
and
benediction.
(in Portuguese).
2018 MASSES, SANCTUARY LAMP AND
BREAD & WINE are available for your intentions. Please come to the parish office on Mondays and Wednesdays to book your intentions.
As the 2017 CARDINAL’S APPEAL is
coming to a close I would like to thank the
many families in our parish who have contributed and are maintaining their commitment to our
spiritual home. Last week we collected from our
in pew pledges $1,175.00.
ALL SOULS DAY is November 2nd. 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.
The rectory office will be closed Monday,
October 9th in observance of the Columbus
Day holiday.

XXVII SUNDAY IN ORDINARY TIME

OUTUBRO 8, 2017

OUTUBRO

NOSSA SENHORA APARECIDA

MÊS DO SANTO ROSÁRIO E MISSÕES

Sua aparição ocorreu em outubro
1717, quando o governador de São
Paulo estava passando por uma
pequena cidade no vale do rio
Paraíba.
E
três
pescadores
desceram às águas do Paraíba a
pescar para o banquete. Eles
rezaram a Nossa Senhora da
Imaculada Conceição, e pediram a
ajuda de Deus, porque não era a
melhor época para a pesca. Depois de várias horas
pescando e prontos para desistir, João lançou sua
rede mais uma vez e nela veio um corpo de uma
estátua sem a cabeça. Os pescadores lançaram sua
rede novamente, e desta vez veio a cabeça da estátua.
Os pescadores chamaram a estátua de Nossa Senhora
da Conceição Aparecida, envolveram-na num pano e
continuaram a pescaria com sucesso. A estátua é
venerada pelos católicos romanos brasileiros, que a
consideram a padroeira do Brasil e Seu dia é
celebrado em 12 de Outubro. Celebremos esta
festividade na quinta-feira, dia 12 de Outubro
Missa Solene em Honra a Padroeira do Brasil, às
8hs da noite.

Rezemos em família o terço pelas
intenções do Papa, pelas missões da
Igreja e pela paz.
APELO DO CARDEAL
O apelo do Cardeal de 2017 está chegando ao fim,
gostariamos de agradecer às muitas famílias da nossa paróquia que contribuíram e estão mantendo seu
compromisso com a nossa casa espiritual. Na semana passada, coletamos $ 1,175.00 em doações.
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 12:05
em ingles, 7PM em português e às 8PM em espanhol.

Grupo de Oração da RCC reúne-se todas
as segundas-feiras, às 19:30h na Igreja.
Participe!

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Celebração solene em honra a Nossa Senhora de
Fátima celebrando os 100 anos da aparição, dia 15 de
outubro às 17h e procissão após a Missa.
MISSA EM HONRA A MÃE RAINHA

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.

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.

O movimento da Mãe Rainha peregrina convida
todas a familias para participar de uma missa
especial na quarta-feria, dia 18 de outubro às 8 da
noite.
COMUNICADOS
Segunda-feira, 9 de outubro, comemora-se a chegada
histórica de Cristóvão Colombo nas Américas em
1492. O escritório paroquial estará fechado.
HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL
Segunda 9am-4pm
e 6pm-8pm
Terça
9am-2:30pm e 6pm-8pm
Quarta 9am-4pm
e 6pm-8pm
Quinta
9am-2:30pm e 6pm-8pm
Sexta
9am-2:30pm e 6pm-8pm.

