
“Christ has asked us to fol-
low him, carrying our daily 
cross, and the end of our 
journey is not Calvary but 
resurrection, the      en-
trance to a life of glory 
with our risen Savior. The      
Christian who grasps his 
cross closely and willingly, 

knowing its value for his real life, will find it 
becomes lighter and often not a burden but a 
pleasure. The man who tries to shuffle off his 
cross, and who curses and rebels against him 
who sent it, will find it doubles its weight and 
loses all the  value it was intended to have for 
his true   welfare. Let the thought of the Trans-
figuration 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. — Ex-
cerpted from The Sunday Readings Cycle A, Fr. 
Kevin O' Sullivan. 

OUR  LADY OF ARCO NOVENA/MASS 
We continue with novena prayers and the ro-
sary until September 9th at 4:30 pm before the 
5 pm mass.  A mass honoring Our Lady of 
Arco will be held on September 9th at 5 pm.  
 
ASSUMPTION OF THE  VIRGIN MARY 

Tuesday,  August 15th Masses will be cele-
brated at 12:05pm in English and 7:30pm in 
Portuguese and 8:15pm in Spanish. 

The rectory office will be closed . 

MASS INTENTIONS  

Saturday, August 5th   

5:00PM   Faro Randazzo 26th anniversary  

7:30PM   Carl Dottore (Portuguese)  

Sunday, August 6th  The Transfiguration of the 

9:00AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM    Joaquim Chaves & Carmenda 

12:30PM    Special Intentions (Spanish)    

Monday, August 7th    

8:30AM     Ablio & Celeste Barreiro 

Tuesday, August 8th St. Dominic 

 8:30AM    Henriqueta & Carlos Pedroso 

Wednesday, August 9th      

8:30AM    Maria Teresa Monteiro & Domingos Correira 

8:00PM    Special Intentions (Portuguese)   

Thursday, August 10th    St. Lawrence 

8:30AM    Manuel Custó dio de Jesus Neto & Family  

Friday, August 11th  St. Clare 

8:30AM    Al Michael Monteiro & family 

Saturday, August 12th  

5:00PM   Germaine & Alice Desgrottes 

7:30PM   Joseph Mulheren (Portuguese)  

Sunday, August 13th     

9:00AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM    Albert Crocco 

12:30PM    Special Intentions (Spanish)    

FEAST OF THE TRANSFIGURATION OF THE LORD                                                 August 6, 2017 

Baptism  
Call the rectory to make appointment for  
instructions at least four weeks prior to   
baptism. Baptism preparation: Thursday be-
fore Baptism at 7:00 pm.   
Weddings  
Arrangements should be made at least six 
months in advance. Please make Church  
arrangements before reception arrangements. 
Couples must attend a marriage  preparation 
program (Pre-Cana). 
Home Visits  
The Sacraments of Reconciliations and 
Anointing of the Sick can be celebrated in 
the homes of sick and elderly parishioners. 
The can receive Holy Communion. Please 
contact Parish Office. 

SUMMER  MASS SCHEDULE : Monday thru Friday 
Masses will be celebrated at 8:30AM during the months of  
July and August.   
 
 

PLEASE NOTE FOR OFFICE HOURS: During the 
month of August our office hours will be Monday through 
Friday from 9:30AM to 11:30AM and 6:00PM to 8PM 

THE SANCTUARY LAMP  is offered this week for a Special 

Intention  

Stewardship- July 30, 2017 is $4,720.00 



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 
 

MISSA DA ASSUNÇÃO DE  
NOSSA SENHORA 

Teremos missa extraordinária no dia da festa 
liturgica da Assunção de Nossa Senhora (dia de 
obrigação de missa). Os horarios das missas serão 
12:05PM em inglês, 7:30PM em português e 
8:15PM em espanhol na terça-feira dia 15 de 
agosto.  

 

NOVENA DE NOSSA SENHORA 

APARECIDA 

Acontecerá nas quartas e primeira 

sexta do mês a partir do dia 30 de 

agosto.  

 

Grupo de Oração da RCC 
reúne-se todas as 

segundas-feiras, às 20h, 
na Igreja. 

 
Dizímo: dia 30 de Julho foi $4,720.00 

TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR                                                                                  6 de Agosto, 2017 

Batismo 
Favor ligar para a paróquia para receber instruções 
pelo menos três semanas antes do batizado. 
Preparação para Batismo: quinta-feira antes do Ba-
tismo 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. 

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. 

 

O mistério da Transfiguração: Revelação da 
nossa dignidade! 

Cristo nos pede para segui-
lo, carregar a nossa cruz 
diariamente e sermos 
conscientes de que o final 
de nossa jornada não é o 
Calvário, mas a 
ressurreição, a entrada para 
uma vida de glória com o 
nosso Salvador 

ressuscitado. O cristão que agarra a sua cruz de perto 
e de livre vontade, sabendo o seu valor para sua vida 
real, vai encontrá-la mais leve e não um fardo, mas 
um prazer. O homem que tenta se safar de sua cruz, e 
que se rebela contra aquEle que a enviou, irá 
encontrar uma cruz com o dobro do peso e sem o seu 
valor libertador e redentivo. 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. Como dizia São Leão Magno: 

“O objetivo principal da Transfiguração era afastar 
do coração dos apóstolos o escândalo da cruz, a fim 

de que a humilhação da paixão por ele desejada 
não perturbasse a fé deles, considerando que lhes 

havia sido revelada por antecipação a excelência de 
sua dignidade oculta” 

 


