SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

FEBRUARY 11, 2018

MASS INTENTIONS
Saturday, February 10
5:00 PM

Louis DeAngelo

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday,

February 11

9:00 AM

Special Intentions ( Portuguese)

11:00 AM

For our parish community

12:30 PM

Special Intentions (Spanish)

Monday ,

February 12

12:05PM

Albert Crocco (12th anniversary in heaven)

Sixth Sunday in
Ordinary Time

Tuesday, February 13
8:30 AM

Al Michael Monteiro and Monteiro Family

Wednesday, February 14

8:30 AM
12:05 PM
8:00 PM

Ash Wednesday

Altagracia Hernandez Diaz
Leonido Monteiro and Monteiro family
Special Intentions (Portuguese and Spanish)

Thursday, February 15
Frank Gentile (birthday in heaven)
12:05 PM
Friday,

February 16

8:30 AM

Maria Monteiro and Monteiro family

Saturday, February 17
5 :00 PM

Silvio dos Santos and Antonio and Augusta
Moura

7:30PM

Special Intentions ( in Portuguese)

Sunday, February 18
9:00 AM

First Sunday of Lent

11:00AM

Special Intentions (Portuguese)
Diane Allocco

12:30 PM

Special Intentions (Spanish)
————————————————————The Sanctuary Lamp near the Tabernacle is
offered this week in memory of
Lydia Lifrieri Aiello.

I turn to you,
Lord, in time of
trouble,
and you fill me
with the joy of
salvation.

Ash Wednesday
February 14, marks the
beginning of the Season of
Lent.
It is a season of penance,
reflection, and fasting which
prepares us for Christ's
Resurrection on Easter Sunday, through which
we attain redemption. It is a day of fasting and
abstinence. Fasting requires that only one full
meal may be taken per day. Two other smaller
meals may be taken during the day to maintain
physical strength, but these two meals together
should not equal a full meal in quantity. Fasting obliges all those who have reached the age
of 18 and continues to oblige until age 59.
Those not specifically obliged to fast are encouraged to join in the discipline to the extent
that they are able. Abstinence prohibits individuals from eating meat on a particular day.
Abstinence obliges all those who have reached
the age of 14 and continues to oblige throughout their entire life. Those not specifically
obliged to abstain from eating meat are encouraged to join in this disipline to the extent that
they are able. Fridays in Lent are days of abstinence.
Distribution of Ashes
8:30AM-Mass (English)
12:05PM-Mass (English)
8:00 PM Mass ( Portuguese and Spanish)
————————————————

Stations of the Cross
Friday mornings following the
8:30 a.m. Mass- (English)
Wednesday evenings 7:30 p.m.
(Portuguese and Spanish)

SEXTO DOMINGO DO TEMPO COMUM

11 DE FEVEREIRO, 2018

FORUM SOBRE IMIGRAÇÃO
Uma iniciativa da prefeitura de Mount Vernon,
acontece neste DOMINGO ÀS 3 DA TARDE NA
IGREJA. Esta é uma oportunidade para instruir-se
sobre as recentes informações sobre o DACA e
imigração e para imigrantes indocumentados se
conectar com provedores de serviços sociais sem fins
lucrativos.

Prezados fieis, a quarta-feira das cinzas
marca o início da Quaresma, tempo de
renascimento espiritual, tempo de
conversão, tempo para voltar para a vida
verdadeira: para Deus, que nos oferece na
Igreja uma fonte de graça, de reconciliação
por meio da oração, da penitência e da
prática da caridade. Este é o tempo
favorável, aproveitemos bem estas semanas
e deixemo-nos converter pelo amor do Pai,
manifestado no Filho e na força do
Espírito."
HORÁRIOS DAS MISSAS NA QUARTA
FEIRA DE CINZAS

REGISTRE-SE NA PARÓQUIA
Se você participa regularmente de nossa paróquia e
contribui com doações em dinheiro para a
comunidade, você deve estar registrado em nosso
cadastro de dizimistas. A ausência do seu nome em
nosso sistema nos impedirá, por exemplo, de fazer
cartas à Imigração, ao juiz (casos de corte) ou ao
Governo (para descontar as taxas). Portanto, permita
que a paróquia possa ajudá-lo quando você precisar:
registre-se!
ATESTADO DE CONTRIBUIÇÃO 2017
Os paroquianos que gostariam de obter a carta do
imposto de renda referente às doações feitas à Igreja
no ano de 2017, por favor, ligar para casa paroquial
ou comparecer pessoalmente. Agradecemos seu
apoio à paróquia em 2017!
REUNIÕES

8:30AM- missa em inglês
12:05PM-missa em ingles
8:00 PM- missa em português e espanhol



Reunião com catequistas: segunda, dia 12 de
fevereiro às 8pm.

.



Reunião sobre festa junina: sexta, dia 16 de
fevereiro às 8 da noite.

VIA-SACRA
Nas quartas-feiras da quaresma às 19:30h.
Venham todos em oração acompanhar o sofrimento
de Jesus na sua Paixão e contemplar sua presença
gloriosa no Santíssimo Sacramento.
"Só em Deus a minha alma tem repouso, só ele é
meu rochedo e salvação."

Grupo de Oração da RCC
reuni-se na segunda-feira, às
19:30hrs 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
antes do Batismo..

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.

