
Jesus proclaimed the Gospel of 
the Kingdom and cured every 
disease among the people. 

There is a lesson, a very neces-
sary one, for all of us in this epi-
sode of Christ's public life. It is 
the necessity of perseverance in 
our prayers of petition. Prayer is 

an essential part of our Christian life, and the es-
sential part of prayer is that of adoration and 
thanksgiving, but prayer of petition has a big part 
in our daily prayers. We have so many spiritual 
and temporal needs, needs which we cannot pro-
vide by ourselves. Christ himself has told us to ask 
Him for these needs: "ask and you shall re-
ceive." (Excerpted from The Sunday Readings by Fr. 
Kevin O'Sullivan, O.F.M.) 

 

OUR  LADY OF ARCO NOVENA AND 
MASS 

We will be honoring Our Lady of Arco with nove-
na prayers and the rosary started July 15th thru 

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. All are welcomed. 

 

APARTMENT FOR RENT 

1 Bedroom Apartment on 1st Floor with lovely 
bathroom near Lincoln School in Mount Vernon. 

For more information please contact Mrs. 
Koeiman at (914) 665-4157 .   

 

 

MASS INTENTIONS  

Saturday, August 19th   

5:00PM   John Frusciante 

7:30PM   Special Intention (Portuguese)  

Sunday, August 20th   

9:00AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM    Leonido Monterio & Family  

12:30PM    Special Intentions (Spanish)    

Monday, August 21st   St. Pius X 

8:30AM     Leonido Monterio & Family  

Tuesday, August 22nd The Queenship of the Mary 

 8:30AM Henriqueta & Carlos Pedroso 

Wednesday, August 23rd      

8:30AM    Leonido Monterio & Family  

8:00PM    Special Intentions (Portuguese)   

Thursday, August 24th    St. Bartholomew, Apostle 

8:30AM    Maria Augusta Fernandes & Jose Esteves  

Friday, August 25th   

8:30AM    Edwin & Raymond Powers 

Saturday, August 26th  

5:00PM   John Frusciante Jr - birthday in heaven  

7:30PM   Special Intention (Portuguese)  

Sunday, August 27th     

9:00AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM    Michele Sansererino & Roger Powell Tarter  

12:30PM    Special Intentions (Spanish)    
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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 

Stewardship– August 13, 2017 is $5,391.00 

THE SANCTUARY LAMP  is offered this week for Lydia  

Lifrieri-Aiello 



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 
 

 

NOVENA DE NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

Como aconteceu nos últimos anos na nossa 
comunidade, neste ano continuaremos 

com a novena em honra a Nossa 
Senhora Aparecida.  A novena 

acontecerá nas quartas e primeira sexta 
do mês a partir do dia 30 de agosto e 
continua até o dia da Festa de Nossa 
Senhora Aparecida, 12 de Outubro.  
Não perca esta oportunidade para 
encontrarmos Jesus pelas mãos 

misericordiosas de N. S.  Aparecida.  

 

APARTAMENTO PARA RENT 

Apartamento de 1 quarto no 1º andar com lindo     

banheiro perto da Lincoln School em Mount Vernon. 

Para mais informações, entre em contato com a     

Mrs. Koeiman (914) 665-4157. 

 

 

Dizímo: dia 13 de Agosto foi $5,391.00 
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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. 

 

Nesta terça-feira 
celebramos a  Assunção 
de Maria, ou seja, nossa 
crença de que Maria mãe 
de Jesus no final de sua 
vida foi fisicamente 
assunta para o céu. A 
Igreja Católica ensina esta 
crença como um dogma 
de que a Virgem Maria "ao 

concluir o curso de sua vida terrena, foi assunta em 
corpo e alma para a glória celestial". Isto significa que 
Maria foi transportada para o céu com o seu corpo e 
alma unidas. Esta doutrina foi dogmaticamente e 
infalivelmente definida pelo Papa Pio XII, em 1 de 
novembro de 1950, na sua Constituição Apostólica 
Munificentissimus Deus. A festa da assunção para o 
céu da Virgem Maria é celebrada como a "Solenidade 
da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria" pelos 
católicos. Nestas denominações a Assunção de Maria é 
uma grande festa, normalmente 

comemorada no dia 15 de agosto. 

 

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