
From the shining cloud the Father’s voice is 
heard: This is my beloved Son, listen to him. 

 

Lent: is a holy season in our 
Church’s year, it is holy        
because it calls us in a special 
way to holiness and encourages 
us to adopt holy habits of    
prayer, fasting, and almsgiving. 

 Prayer: We should try to     
attend Mass as often as we can during Lent and 
pray the Rosary and make the Stations of the 
Cross  

 Almsgiving: We should try to make special 
sacrifices during Lent. 

Fasting: We should try to practice some form 
of self-discipline during Lent – so that we 
might in some small way identify ourselves 
with Christ who was crucified for us.  

All Fridays in Lent are days of Abstinence: 
All Catholics above the age of 14 are obliged 
to abstain from meat on the days of abstinence 
(unless poor health excuses)  

 

               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 4:30 p.m. to 4:50 p.m. or by     
appointment. 
 

 

2017 Annual Contributions 

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

SECOND SUNDAY OF LENT                                                                   FEBRUARY 25, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  February 24  

5:00 PM   Emily Toscano 

7:30 PM   Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,     February 25 Second Sunday of 

Lent 

 9:00 AM     Special Intentions ( Portuguese)  

11:00 AM    Manuel Custodio de Jesus and family 

12:30 PM    Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    February 26  

 12:05 PM Ettore and Maria Giordano (29th anniversary) 

Tuesday,   February  27  

8:30 AM  Anthony and Sylvia Acri 

Wednesday, February 28  

8:30 AM     

8:00 PM 

Roger Powell Tarter  

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,  March 1   

12:05 PM Manuel Augusto Monteiro 

Friday,  March 2            

8:30 AM  Henriqueta and Carlos Pedroso 

Saturday,  March 3 

5 :00 PM Italia Bruno and Carmine and Olga Frezzo 

7:30PM Special Intentions ( in Portuguese) 

Sunday, March 4    Third Sunday of 

Lent  

9:00 AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM  Maria Augusta Fernandes and Jose Esteves 

12:30 PM    Special Intentions (Spanish) 

          

Memorials 
 

Sanctuary Lamps and Bread & Wine inten-
tions  are available for 2018. 
 

   Eucharistic Adoration  
Friday, March 2  following the 8:30 a.m. Mass 



O MISTÉRIO DA TRANSFIGURAÇÃO: 

Revelação da nossa dignidade! 

“Cristo nos pede para segui-lo, carregar a nossa 
cruz diariamente e sermos conscientes de que o 
final de nossa jornada não é o Calvário, mas a 
ressurreição, a entrada para uma vida de glória 
com nosso Salvador ressuscitado. O cristão que 
agarra a sua cruz de perto e de livre vontade, 
sabendo o seu valor para sua vida real, vai 
encontrá-la mais leve e não um fardo, mas um 
prazer. O homem que tenta se safar de sua cruz, e 
que se rebela contra aquEle que a enviou, irá 
encontrar uma cruz com o dobro do peso e sem o 
seu valor libertador e redentor. Deixemo-nos 
iluminar e animar pela cena da Transfiguração 
para que cada um de nós possa, hoje e sempre, 
cumprir as exigências de Deus para nós, de modo 
que quando cheguemos ao final da nossa 
peregrinação por esta vida, possamos ter a certeza 
de ver Cristo na sua glória, pronto para nos 
receber em seu eterno e glorioso reino.” 
 

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.  

“Andarei na presença de Deus, junto a ele na terra 
dos vivos.” 

Responsáveis pela Via-Sacra serão: 

Dia 02/28: Eucaristós  

Dia 03/07: RCC 

Dia 03/14: Catequese 

Dia 03/21: Liturgia  

Dia 03/21: Solidariedade 
 

 

MISSA EM HONRA DO 
SAGRADO CORAÇÃO 

Próxima sexta, primeira do mês,     
dia 2 março às 20hs 

 

SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA                                               25 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. 

DATAS IMPORTANTES 

 Reunião com todos Ministérios: quinta, dia 1 
de março às 8 da noite. 

 Missa de Cura e Libertação: sexta, dia 9 de 
março às 8 da noite. 

 Ensaio para cerimônia da Vigilia: quinta, dia 
15 de março às 8 da noite. 

 Celebração Penitencial: segunda, dia 19 de 
março às 7:30 da noite. 

 Dia da Reconciliação: segunda, dia 26 de março 
confissões em todas as igrejas da arquidiocese 
das 4PM às 8PM. 

 

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!  

 

ANUNCIO: aluga-se vaga para estacionar carro no 
endereço 280 Rich Ave, Mt. Vernon. Interessados 
ligar para 914 667 8585 

 
 

 

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

19:30hrs na Igreja.  
Participe! 


