
   "This is the  
time of           
fulfillment. 
The kingdom of 
God is at hand. 
Repent, and      
believe in the   
gospel." 

 

 

   Stations of the Cross 

Friday mornings following the  
8:30 a.m.  Mass-  ( English) 

Wednesday evenings           
7:30 p.m. (Portuguese and      
Spanish)  

 

  Confession 

Saturdays from 4:30PM to 4:50PM or by     
appointment. 
  All Fridays in Lent are days of Abstinence. 

 

2017 Annual Contributions 

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

 
 

 In observance of  Presidents' 
Day this Monday, February 
19th     the rectory office will 
be closed.       

 *PLEASE NOTE: Masses 
which fall on a Monday holiday are cele-
brated at 8:30AM   

 
 

Reporting of Financial Misconduct  

The Archdiocese of New York takes the stew-
ardship of your donations and its resources se-
riously. If you have knowledge of financial 
misconduct or suspect that it might be occur-
ring, please report your concerns via a toll free 
hotline, at 877-820-0541, or on the internet at 
http://www.reportlineweb.com/ADNY. Both 
are available 24 hours per day.  

FIRST SUNDAY OF LENT                                                                                  FEBRUARY 18, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  February 17  

5:00 PM   Silvio dos Santos and Antonio and             

Augusta Moura 

7:30 PM   Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,     February 18 First Sunday of Lent 

 9:00 AM     Special Intentions ( Portuguese)  

11:00 AM    Dianne Allocco 

12:30 PM    Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    February 19  

 8:30 AM Carmine Paulo 

Tuesday,   February  20  

8:30 AM  Leonido Fernandes Monteiro 

Wednesday, February 21 St. Peter Damian 

8:30 AM    

  

8:00 PM 

Leonido Fernandes Monteiro 

 (12th anniversary in heaven) 

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,  February 22  Chair of St. Peter 

12:05 PM Giuseppe Giordano (birthday in heaven) 

Friday,  February  23             St. Polycarp 

8:30 AM  Henriqueta and Carlos Pedroso and           

Jose Teixera 

Saturday,  February 24 

5 :00 PM Emily Toscano 

7:30PM Special Intentions ( in Portuguese) 

Sunday, February 25      Second Sunday of 

Lent  

9:00 AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM  

12:30 PM    

 

Manuel Custodio de Jesus Neto and family 

Special Intentions (Spanish) 

—————————————————- 

 
          

             Memorials 
   Sanctuary Lamps and Bread & Wine   
intentions  are available for 2018 
 

  



QUARESMA  

Tempo de reflexão, conversão 
e penitência 

As tentações sofridas por nosso 
Senhor são para nós uma fonte 
de encorajamento e consolação. 
Se nosso Senhor e Mestre 
sofreu tentações, nós não 

podemos e não devemos esperar viver uma vida 
cristã sem experimentar testes similares. Será que 
imitar nosso Salvador e líder, é dizer: "Satanás fora 
daqui?". Nosso objetivo na vida não é recolher 
tesouros, honras e prazeres. Nós estamos aqui por 
poucos anos, para merecer a vida eterna que Cristo 
conquistou para nós. Será que vamos ser tão tolos 
de trocar a nossa herança por um prato de lentilhas 
simples (Gênesis 25:29-34)? A Quaresma é uma 
oportunidade de ouro para rever o nosso passado e 
fazer resoluções sensatas para o nosso futuro. 

 

VIA-SACRA E MISSA 
Quarta-feira, às 19:30h 

Durante a quaresma todas as quartas teremos via 
sacra antes da missa, venham todos em oração 
acompanhar o sofrimento de Jesus na sua Paixão.  

“Verdade e amor, são os caminhos do Senhor.”  

 

 

 
Grupo de Oração da RCC  

reuni-se na segunda-feira, às 
19:30hrs na Igreja.  

Participe! 
 

 

 

DÍZIMO 

“Sou dizimista porque quero ver minha 
comunidade crescer e minha Igreja testemunhar o 

Evangelho no mundo inteiro.” 

 

PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA                                               18 DE FEVEREIRO, 2018 

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

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!  

 

 

ESCRITÓRIO PAROQUIAL FECHADO: na se-
gunda-feira, dia 19, observando o feriado nacional 
do Dia do Presidente.  
 
 
 
ANUNCIO: aluga-se vaga para estacionar carro no 
endereço 280 Rich Ave, Mt. Vernon. Interessados 
ligar para 914 667 8585 


