
              

  NOVEMBER  

 REMEMBERING    

 OUR  DECEASED 

 Everyone has loved ones  
- family members and 
friends - who have died. 
November is the month 
when Catholics show 

love for their loved ones by praying for 
their eternal rest. Why do we do this?  

Because God has revealed that our prayers 
help those who have died.   

While we may have sadness in our hearts 
that they are no longer with us, we trust 
that we can hand our dear ones over to the 
eternal Father in whose loving presence 
they will live forever. 

Remembrance envelopes can be found in 
the church vestibule to have your loved 
ones remembered at the masses this month. 

———————————————————— 

2018 MASSES, SANCTUARY LAMP 
AND  BREAD & WINE are available for 
your intentions. Please come to the parish 
office on Mondays and Wednesdays to 
book your intentions.        

                           

Meeting for members of the  
Parish Council Thursday,      
November 9th at 8:00 PM in 
Church basement.  

 

VETERANS DAY 

Saturday, November 
11th is set aside to 
celebrate and honor 
the service of all U.S. 
military.  

Since the holiday falls on a Saturday the 
holiday will be observed on Friday,        
November 10.     

“Lord, hold our troops in  
your loving hands. 

In observance of  holiday, Friday,        
November 10 the rectory office will be 
closed. 
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MASS INTENTIONS  

Saturday, November 4  

5:00PM   Sylvia Acri 

Elizabeth Powell Tarter 

7:30PM   Special Intentions (Portuguese)  

Sunday, November 5 31st  Sunday in Ordinary   

                Time 

9:00AM     In memory of Abuela Delia 

Special Intention ( Portuguese)  

11:00AM    Sylvia Acri 

Altagracia Hernandez Diaz 

12:30PM    Special Intentions (Spanish)    

Monday, November 6  

12:05PM     Pucci, Errico and Lecce Families 

Fernando Hernandez Polo 

Tuesday, November 7  

 8:30AM    Gina DaRos                                                        
Ana Maria Diaz Valerio 

Wednesday, November 8   

8:30AM    Family of Maria de Sousa                              
Moises Sone Garcia 

8:00PM    Special Intentions (in Portuguese)   

Thursday, November 9 Dedication of Lateran Basilica 

12:05PM   Henriqueta and Carlos Padroso 

Friday, November 10 St. Leo the Great 

8:30AM     David Monteiro and Monteiro family 

Saturday,  November 11  

5:00PM   John J Frusciante Jr 

7:30PM   Special Intentions (Portuguese)  

Sunday, November 12 32nd   Sun in Ordinary Time                  

9:00AM     Istvan Papp  and Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM    Harry Breheny 

12:30PM    Special Intentions (Spanish)    
 

THE SANCTUARY LAMP near the tabernacle 

will be burning this week in memory of             

Carlo Dottore. 



“...Para nós cristãos, a 
certeza da ressurreição 

não é apenas uma 
realidade que esperamos. 

É também o ideal no 
horizonte que nos 

apaixona e que influencia, 
desde já, a nossa 

existência terrena e que 
transforma as nossas 

opções, os nossos valores e 
as nossas atitudes. É precisamente a beleza da vida 
eterna prometida que nos dá a coragem de doar as 
nossas vidas e de enfrentar as forças de pecado que 
dominam o mundo, de forma a que o novo céu e a 
nova terra que nos esperam (e que entrevemos no 

horizonte) comecem a desenhar-se desde já.”  

(Padre Carlos Caetano) 

Os envelopes de memórias podem ser encontrados 
no vestíbulo da igreja para que seus entes queridos 
sejam lembrados nas missas deste mês. 

 

Grupo de Oração da RCC reúne-se todas as 

segundas-feiras, às 19:30h na Igreja. 

Participe! 
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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 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 agenda a visita. 

HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL  

 Segunda     9am-4pm       e     6pm-8pm 

 Terça          9am-2:30pm  e     6pm-8pm 

 Quarta        9am-4pm       e     6pm-8pm 

 Quinta        9am-2:30pm   e    6pm-8pm 

 Sexta          9am-2:30pm   e    6pm-8pm 

COLETA ESPECIAL 

Teremos uma coleta especial neste final de semana 

para auxiliar nos esforços de recuperação por aqueles 

afetados pelas catástrofes naturais que ocorreram nos 

últimos meses.  

 

COMUNICADOS 

 REUNIÃO DO CONSELHO PAROQUIAL: 

membros por favor comparecer a reunião no dia 

9 de novembro às 8 da noite no basement da 

igreja. 

 REUNIÃO DOS LEITOES:  todos que servem 

como leitores devem comparecer a reunião no 

dia 16 de novembro às 8PM na igreja. 

 CATEQUESE FAMILIAR: É um evento que 

faz parte do programa da catequese e a presença 

dos catequizandos e seus pais é obrigatória. Será 

no domingo, dia 19 de novembro.  

 

DIA DOS VETERANOS 

Sádado, dia 11 de novembro, é feriado nacional 

dedicado a todos os veteranos que serviram o país, 

que Deus os abençoe juntamente com seus 

familiares. Observando o feriado e escritório 

paroquial estará fechado na sexta-feira, dia 10. 

 

ANUNCIOS 

 Procura se quarto em Mt Vernon para alugar para 

duas missionarias: 914-513-1875 

 Maria de Belem procura trabalho como faxineira 

ou babysitter: 914-771-1112. 


