
   

   

 

 

  

 

 Here am I, Lord;  
I come to do your will. 

—————————————————— 

 In observance of the holiday 
of   Dr. Martin Luther King Jr. 
birthday Monday, January 15th 
the parish office will be 
closed. 

PLEASE NOTE: Mass on Monday will be 
celebrated at 8:30AM. 

 

Week of Prayer for Christian Unity         
January 18-25, 2018 

The theme of this year's Week of Prayer for 
Christian Unity is "Your Right Hand, O 
Lord, Glorious in Power." The Week of 
Prayer for Christian Unity has a history of 
over 100 years, in which Christians around 
the world have taken part in an octave of 
prayer for visible Christian unity.  By annual-
ly observing the WPCU, Christians move to-
ward the fulfillment of  Jesus' prayer at the 
Last Supper "that they all may be one."  (cf. 
John 17:21)  

 

                        Prayer Vigils 

The Archdiocese of New York is hosting a 
prayer vigil here in New York for all parishes 
of  the archdiocese to come together to    
commemorate the 45th Anniversary of Roe v.  
Wade. St. Pope John Paul II has said that 
“prayer is the most powerful force in human  
history!”  
The prayer vigil will be at Saint Patrick’s  
Cathedral on Sunday, January 21, 2018,    
beginning with Holy Mass at 5:30pm,        
followed by Adoration with music by the   
Sisters of Life. For those who could not be 
present  at the March for Life in Washington, 
DC . 

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                          JANUARY 14,2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  January  13  

5:00 PM   Rocco Viola 

7:30 PM   Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,  January  14 Second Sunday in 

 Ordinary Time 

 9:00 AM     Special Intentions ( Portuguese)  

11:00 AM    Maria Ferreira Dos Santos 

12:30 PM    Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    January 15   

 8:30AM   Elizabeth LaVerde 

Tuesday, January 16      

8:30 AM Henriqueta and Carlos Pedroso 

Wednesday, January 17       St. Anthony , Abbot 

8:30AM    

8:00 PM  

Elizabeth and Charles Powers 

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday, January 18             

12:05 PM Silvio dos Santos ,Antonio and Augusta Moura 

Friday,  January 19               

8:30 AM  Kelly Benczkowski   (birthday in heaven) 

Saturday,  January 20 

5 :00 PM In thanksgiving for the recovery of Ewelor Rey 

7:30PM Special Intentions ( in Portuguese) 

Sunday, January 21            Third Sunday in   

    Ordinary Time  

9:00 AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM  

12:30 PM    

Emma and Daniel J. Funicello Sr. 

Special Intentions (Spanish) 

 
Memorials 

 

There are Sanctuary Lamps and  
Bread & Wine  

intentions available for 2018 
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Eis o Cordeiro de Deus! 

Depois da celebração do Natal começamos 
agora o tempo comum. Nesse tempo nós 
contemplaremos os mistérios da vida de 

Jesus no seu dia a dia. Na liturgia de hoje 
João Batista oferece-nos uma chave perfeita 

para vivermos a espiritualidade deste 
tempo: “Eis o cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo...Eu vi e dou testemunho: 

esse é o Filho de Deus!”. A nossa tarefa 
agora consiste em escutar a voz de João e 

seguir Jesus para encontrar nEle a fonte de 
vida e de salvação. Ele é quem nos batiza 

com Espírito Santo para que  
tenhamos vida verdadeira.  

 

Grupo de Oração da RCC reuni-se na  
segunda-feira, às 20h na Igreja. 

Participe! 

 

SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO COMUM                                          14 DE JANEIRO, 2018 

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 agendar a visita. 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA  
UNIÃO DOS CRISTÃOS 

A semana anual de oração pela unidade dos cristãos 
começa dia 18 de janeiro, e concluirá no dia 25 de 
janeiro, festa da conversão de São Paulo. Oremos 
para que todos os que acreditam em Cristo possam 
viver verdadeiramente como membros do mesmo 
rebanho guiados pelo mesmo e único Pastor. O tema 
para este ano é: “A vossa (mão) direita, ó Senhor, 
manifestou sua força” (Ex 15,6) . 

 

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!  

 

MANTENDO NOSSAS CRIANÇAS SEGURAS 

Em consonância com a política da Arquidiocese em 
relação ao abuso sexual de menores, essa informação 
é fornecida para garantir que nossos filhos 
permaneçam seguros e protegidos. Caso alguem 
saiba e precise denunciar um suposto incidente de 
abuso sexual de um menor por sacerdote, diácono, 
religioso ou leigo servindo a Arquidiocese de Nova 
York, por favor, contactar Sr. Eileen Clifford, OP no 
telefone 212-371-1000 x 2949 ou Deacon George J. 
Coppola em 917-861-1762 ou pelo e-mail  
victimassistance@archny.org. A informação também 
pode ser encontrada no site da arquidiocese 
www.archny.org. 

 

Observando o feriado Dr. Martin 
Luther King Jr., segunda, dia 15 de 
janeiro, o escritório paroquial e 
escola estarão fechados. 

 


