
   

   

 

 

  

 

 

 

As he passed by the Sea of Galilee, he saw    
Simon and his brother Andrew casting their 
nets into the sea; they were fishermen. Jesus 
said to them, "Come after me, and I will make 
you  fishers of men." Then they abandoned 
their nets and followed him (Mark 1:16-19).           
—————————————————— 

             Our Lady of Arco Devotion                          
Rosary next Saturday, Jan.27th  at 4:30 PM     

                     

\           2017 Annual Contributions                   
If any parishioner needs a copy of their annual 
contributions for 2017 for income tax purposes, 
please call the parish office. 

 

       Catholic Teachers in Public Schools 
The Archdiocesan Catechetical Office is    
sponsoring an Annual Retreat Day  
for Catholic Teachers in Public Schools  
Saturday, February 3rd 9:00am—1:30pm  
Conference—Holy Hour—Liturgy  
Refreshments and Lunch will be served  
Maryknoll Fathers and Brothers 55 Ryder Rd, 
Ossining 10562 
 $25 donation per person.  Checks payable to:  
Catechetical Office. Mail checks to: Regional  
Catechetical Office, 56 Dunston Ave,  Yonkers, 
10701. For questions and further information 
call: 965-0490.  
 

Prayer for Life 

Almighty God, our Father, you who 
have given us life and intended us to 
have it forever, grant us your     

blessings. Enlighten our minds to an         
awareness and to a renewed conviction that all 
human life is sacred because it is created in 
your image and likeness. Amen 

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                         JANUARY 21, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  January  20  

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

7:30 PM   Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,  January  21 Third Sunday in 

 Ordinary Time 

 9:00 AM     Special Intentions ( Portuguese)  

11:00 AM    Emma and Daniel J. Funicello Sr. 

12:30 PM    Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    January 22   

 12:05PM   Bruno, Lecce & Uomoleale Family 

Tuesday, January 23      

8:30 AM Henriqueta and Carlos Pedroso and  

 Antonio Texeira 

Wednesday, January 24      St. Francis de Sales 

8:30AM    

8:00 PM  

Leonido Fernandes Monteiro & Family  

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday, January 25           Conversion of St.Paul 

12:05 PM Marianina and Leonara Lecce 

Friday,  January 26               

8:30 AM  Henriqueta and Carlos Pedroso & Family  

Saturday,  January 27    Sts. Timothy and Titus 

5 :00 PM John D’Amico 

7:30PM Special Intentions ( in Portuguese) 

Sunday, January 28          Fourth Sunday in   

    Ordinary Time  

9:00 AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM  

12:30 PM    

Margaret Nardone  

Special Intentions (Spanish) 

  
 

Memorials 
 

There are Sanctuary Lamps and  
Bread & Wine  

intentions available for 2018 
                     

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=7101
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=7101


 

 

 

 

 

 

 
 

Jesus começa a pregar na Galiléia e chama seus 
primeiros discípulos... 

Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, 
viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu 
irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, 

pois eram pescadores. Jesus disse a eles: “Segui-
me, e eu farei de vós pescadores de homens”. Eles 

imediatamente deixaram as redes e o 
seguiram.” (Mt4, 18-20) 

Peçamos ao Senhor, para nós e para toda a Igreja, o 
dom de uma verdadeira conversão dos nossos 

corações, permitindo-nos receber Cristo como a 
única Luz a seguir. 

 

Grupo de Oração da RCC  
reuni-se na segunda-feira, às 

20h na Igreja.  
Participe! 

 

TERCEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM                                          21 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. 

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!  

 

ATESTADO DE CONTRIBUIÇÃO 2017 

Os paroquianos que gostariam de obter a carta do 
imposto de renda referente às doações feitas à Igreja 
no ano de 2017, por favor, ligar para casa paroquial 
ou comparecer pessoalmente. Agradecemos seu 
apoio à paróquia em 2017!  

 

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. 

 

 

O DIZIMO É SINAL DE CONFIANÇA  

Não tenhas medo de repartir. Quem te deu o que 
tens, tem muito mais para te dar. 

E você, já é dizimista? 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLypa8xd_YAhUwRN8KHRWADDkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmissaofontedoencontro.blogspot.com%2F2013%2F09%2Fsegui-me-e-eu-farei-de-vos-pescadores.html&psig=AOvVaw3ShtMmopD

