THE EPIPHANY OF THE LORD

JANUARY 7,2018

MASS INTENTIONS
Saturday, January 6
5:00 PM

In honor of Our Lady of Fatima

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, January 7

Epiphany

9:00 AM

Special Intentions ( Portuguese)

11:00 AM

Maria Ferreira Dos Santos

12:30 PM

Special Intentions (Spanish)

Monday ,

January 8

12:05 PM

Baptism of the Lord

Manuel Custodio de Jesus Neto and family

Tuesday, January 9
In honor of St. Anthony

8:30 AM

Wednesday, January 10
Henriqueta and Carlos Pedroso and family
Special Intentions (Portuguese)

8:30AM
8:00 PM

Thursday, January 11
12:05 PM

Benny Palazzolo

Friday,

January 12

8:30 AM

Anthony and Sylvia Acri

Saturday, January 13
5 :00 PM

Rocco Viola

7:30PM

Special Intentions ( in Portuguese)

Sunday, January 14

Second Sunday in
Ordinary Time

9:00 AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

Maria Ferreira dos Santos

12:30 PM

Special Intentions (Spanish)

The Sanctuary Lamp burning near the Tabernacle
this week is in memory of Lydia Lifrieri Aiello.
Memorials
There are Sanctuary Lamps and Bread & Wine
intentions available .

The Feast of Epiphany is a reflection
that Jesus is the Light of the world.
Through his birth we see the arrival
of the Light into the world. The three
wise men saw the brilliant star in the
sky, understood the meaning and
followed it. Through the Magi, we see
the light of hope, of joy and of peace
to come.
National Migration Week January 7-13
“Many Journeys, One Family”
For nearly a half century, the Catholic Church
in the United States has celebrated National
Migration Week, which is an opportunity for
the Church to reflect on the circumstances
confronting migrants, including immigrants,
refugees, children, and victims and survivors of
human trafficking. The theme for National
Migration Week 2018, "Many Journeys, One
Family," draws attention to the fact that each of
our families have a migration story, some
recent and others in the distant past. Regardless
of where we are and where we came from, we
remain part of the human family and are called
to live in solidarity with one another.
Thank you Anthony Guarino and Guido
Cicchetti of Yannantuono Funeral Home for
the beautiful 2018 religious calendars.
We are grateful for their
continued thoughtfulness of
the needs of our parish
community.

EPIFANIA DO SENHOR

7 DE JANEIRO, 2018

A EPIFANIA DO SENHOR

Oração para o começo do ano

Iniciamos o ano novo com a
festa da Epifania do Senhor, na
qual nós lembramos que Jesus
Cristo veio para salvar todos os
povos da terra. Com Ele foram
derrubados todos os muros de
separação e ódio entre os seres
humanos. Comecemos então o
ano 2018 com o firme propósito
de reconhecer, adorar e amar a
Cristo em cada pessoa que encontraremos no nosso
caminho, principalmente aqueles que estão perto de
nós, como os membros de nossas família e da nossa
comunidade, fazendo nossa parte colaboramos com
nossa missão neste mundo.

A vida passa depressa, Senhor, o tempo corre veloz.
Os dias sucedem-se ininterruptamente.
A vida é cada vez mais agitada.
Não há tempo para mais nada.
É preciso correr para acompanhar.

AGRADECIMENTO ESPECIAL
Sincero agradecimento por todas as
expressões de afeto recebidas neste Natal e
Ano Novo. Um muito obrigado especial a
todos os voluntários que participaram na
realização das liturgias do final do ano e também
para aqueles que organizaram a Festa de Ano Novo
que foi um sucesso. Deus lhes abençoe sempre!!!

Mas hoje queremos parar um instante para falar
convosco, Senhor, pois um ano novo é uma etapa
nova que começa. Hoje os nossos pensamentos são
de gratidão: seria difícil enumerar os benefícios
recebidos até o dia de hoje.
Queremos também pedir perdão, pois nem sempre
levamos a vida a sério. Muitas vezes deixamos de
cumprir as nossas obrigações. Falhamos
tremendamente nas relações com os outros. Perdoainos, Senhor.
Com o começo do novo ano queremos iniciar uma
vida nova, uma vida mais autêntica e mais sincera.
Acompanhai-nos, Senhor, em cada dia.
Firmai nossos passos no caminho do bem.
Derramai a paz e o amor nos nossos corações
para que possamos construir um mundo novo,
onde reine a paz, a justiça e a fraternidade,
onde se luta para acabar com a miséria,
para aliviar os sofrimentos alheios.
Assim, a vossa presença marcará cada vez mais o
nosso mundo. Fortalecei-nos, Senhor,
na luta e guiai-nos hoje e sempre.
Amém.

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 19:00 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 agendar a visita.

SEMANA NACIONAL DA MIGRAÇÃO
“Muitas Jornadas, uma Família"
De 7 à 13 de janeiro
Por quase meio século, a Igreja Católica nos Estados
Unidos celebrou a Semana Nacional das Migrações,
que é uma oportunidade para a Igreja refletir sobre as
circunstâncias enfrentadas pelos migrantes, incluindo
imigrantes, refugiados, crianças, vítimas e
sobreviventes do tráfico humano. O tema da Semana
Nacional de Migração 2018, "Muitas Jornadas, uma
Família", chama a atenção para o fato de que cada
uma de nossas famílias tem uma história de
migração, algumas recentes e outras no passado
distante. Independentemente de onde estamos e de
onde viermos, permanecemos parte da família
humana e somos chamados a viver solidariamente
uns com os outros.

