
 

MARCH 12, 2017- SECOND SUNDAY OF LENT 
  
                      MASS INTENTIONS   

   

 Saturday, March 11th  
  5:00PM    John Frusciante Jr. 
  7:30PM   Special Intentions (Portuguese)  
 
Sunday, March 12th – Second Sunday of Lent 
 9:00AM    Special Intentions ( Portuguese) 
 11:00AM   Rose, Catherine and John Lucchini 
12:30PM   Special Intentions (Spanish 
 

Monday, March 13th  
12:05PM   Action of Grace for Our Lady of Fatima 
   
Tuesday, March 14th   
    8:30AM  Marie Gentile 
 

Wednesday, March 15th  

8:30AM   Joseph Orlando 
8:00PM   Special Intentions (in Portuguese)  
  

Thursday, March 16th  
 12:05PM   Dolores Mazzoni (birthday in heaven) 
 
Friday, March 17th –St. Patrick 
  8:30AM  James Olsen 
 

Saturday, March 18th  
  5:00PM    Silvio dos Santos (18th anniversary) and 

Antonio and Augusta Moura 
  7:30PM   Special Intentions (Portuguese)  
 
Sunday, March 19th – Third Sunday of Lent 
 9:00AM    Special Intentions ( Portuguese) 
 11:00AM   Candido and Teresa Ginjar 
12:30PM   Special Intentions (Spanish)  

THE SANCTUARY LAMP near the  
Tabernacle burns this week for a favor 
  granted. 
THE BREAD AND WINE at the Eucharist 
this week is in memory of John Frusciante. 
  
     STATIONS OF THE CROSS  
          Friday evenings at  
           6:30PM-(English)  
     Wednesday evenings 
 7:30pm-(Portuguese & Spanish)  

We adore you, O Christ, and we praise you. 

Because by your Holy Cross you have redeemed 
the world. 
CONFESSION- Saturdays from 4:30PM to 4:50PM 
                           or by appointment 
 
From the shining cloud the Father’s voice is 
heard: This is my beloved Son, hear him. 
Let the thought of the Transfiguration encourage 
each one of us today, to do the little God demands 
of us, so that when we pass out of this life we may 
be assured of seeing Christ in his glory, ready to 
welcome us into his everlasting, glorious kingdom. 
-Excerpted from The Sunday Readings Cycle A, Fr. Kevin O' Sullivan, 
O.F.M. 
---------------------------------------------------- 

 
   COMMITMENT  
          WEEKEND 
This weekend we will 

have our in pew commitment weekend. 
 “For the past few weeks, our parish has actively 
been conducting the Cardinal’s Annual  Appeal. 
Cardinal Dolan mentioned in his letter that the 
Appeal is the lifeblood of our archdiocese and 
critical to the work and life of each of its parishes, 
including ours.  
As we consider our pledge to the 2017 Cardinal’s 
Appeal, we recognize that all we have is a gift 
from God.  As a sign of our gratitude, we respond 
with a gift to the Appeal, which helps all Catholic 
institutions do their work of ministering to the 
needs of God’s people  
  To date our parish has received 9 pledges totaling 
$2,045.00 towards our parish goal of $28,000.00. 
Extra pledge envelopes can be found in the church 
vestibule. If you have already made your gift, 
thank you most sincerely for your generosity. 
 
 

             RETREAT  

 



 
 
All Pastoral Ministers of our Parish Community are 
invited to a retreat on Saturday, April 8th 9:30am to 
4PM. 
  

 
 STEWARDSHIP:  March 5, 2017- $5,996.00 
 
 

12 DE MARÇO DE 2017 – II DOMINGO DA QUARESMA  

 
QUARESMA  

Tempo de reflexão, conversão e penitência.  
Deixemo-nos iluminar e 
animar pela cena da 
Transfiguração para 
que cada um de nós 
possa, hoje e sempre, 
cumprir as exigências de 
Deus para nós, de modo 
que quando cheguemos 

ao final da nossa peregrinação  por esta 
vida, possamos ter a certeza de ver Cristo 
na sua glória, pronto para nos receber em 
seu eterno e glorioso reino.   

 

VIA-SACRA  

Quartas-feiras, às 19:30h:     
Venham todos em oração       
acompanhar o sofrimento     
de Jesus na sua Paixão e           
contemplar sua presença     
gloriosa no Santíssimo     

Sa-cramento. 
"Só em Deus a minha alma tem repouso, só 

ele é meu rochedo e salvação." 
 

Responsáveis da Via-Sacra:  

Dia 03/15: Solidariedade     Dia 03/22: 
Eucaristós      Dia 03/29: Mãe Rainha 
Dia 04/05: O Caminho   Dia 04/12: RCC 
 

DATAS IMPORTANTES 
➢ 16 de Março (quinta, 8PM)- reunião 

com os candidatos ao batismo na vigília pascal 
e confissões dos candidatos adultos  

➢ 17 de Março (sexta, 7:30PM)- 
Confissões dos crismandos  

➢ 25 de Março (sábado, 10AM)- 
Confissões primeira comunhão dos espanos  

➢ 27 de Março (segunda, 7:30PM)- 
CELEBRA-ÇÃO PENITENCIAL PARA TODOS  

➢ 1 de Abril (sábado, 10AM)- Confissões 
pri-meira comunhão brasileiros  

➢ 8 de Abril (sábado, 9:30AM-4PM)- 
retiro com todos envolvidos em pastorais, 
movimentos e grupos.  

Dízimo (5 de março): $5,996.00 

 
APELO DO CARDEAL 2017 

Neste final de    
semana nós teremos   
nosso fim de semana do     
compromisso com o   
Apelo Arquidiocesano. "Nas últimas semanas,     
nossa paróquia tem conduzido o Apelo Anual do        
Cardeal. O Cardeal Dolan mencionou em sua       
carta que o Apelo é a força vital da nossa          
Arquidiocese e é extremamente importante para      
o trabalho e a vida de cada uma de suas          
paróquias, inclusive a nossa. Ao considerarmos      
nosso compromisso com o Apelo do Cardeal de        
2017, reconhecemos que tudo o que temos é um         
dom de Deus. 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”.  Até o momento, nossa paróquia        
recebeu 9 promessas totalizando US $ 2.045,00       
para o nosso objetivo paroquial de US $        
28.000,00. Envelopes adicionais de promessa     
podem ser encontrados no vestíbulo da igreja. Se        
você já fez o seu compromisso, muito obrigado        
pela sua generosidade.  
 

ESCLARECIMENTO SOBRE IMIGRAÇÃO 

 



 

Caso alguém precise de algum esclarecimento      
sobre imigração, a arquidiocese de Nova York       
tem o escritório de caridade católica “Catholic       
Charities” Para qualquer informação ligue     
800-566-7636 ou 212-419-3700.  

MARCELINO PÃO E VINHO 

A paroquia está apoiando uma obra teatral       
realizada por membros da comunidade com a       
direção de João de Gouveia. Um drama comico        
para toda a família, acontecerá de 17 à 20 de          
março no ginásio da escola. Ingressos já estão a         
venda.  

Grupo de Oração da 
RCC reúne-se todas as 
segundas-feiras, às 
20h, na Igreja. 

 

 


