
  
  

   
     And he called to him 
the twelve, and began to 
send them out two by two.  
 

 

SUMMER WEEKDAY 
MASS SCHEDULE 

 Monday thru Friday 
masses will be celebrated at 8:30 a.m. 

 

MADONNA DELL ARCO NOVENA  

In honor of our Blessed Mother under the title     

of Madonna dell Arco will continue on Saturdays,  

thru September 8. Novena prayers and rosary   

will be prayed Saturdays at 4:30 pm  prior to the  

5pm mass.  A mass will be celebrated on         

Saturday, September 8th at 5 pm in honor of Our 

Lady.  Please join us. 

 

                       MISSIONARY APPEAL   

Each year the Archdiocesan Office for the      

Propagation of the Faith sponsors the Missionary 

Cooperative Appeal. This year our parish is 

please to welcome Monica Yehle. She will  speak 

to us at the masses next about the many          

challenges missionaries face daily which we 

might take for granted. We ask you to as generous 

as your means allow in next week’s second col-

lection.                 

     

            TRAVELING THIS SUMMER?  

Need to find a church nearby?……. Go to this 

website and  put  in your location. 

www.Masstimes.org . 

FOR RENT - Studio apartment in Mt. Vernon  

call 914-290-2514. 

ADVERTISE YOUR BUSINESS 
If you own a business and would like to            

advertise in the back of our parish bulletin please 

call Louis Moraitas at 1-800-883-4343 ext 90 at 

Bon Venture. 

FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                       JULY 15, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  July 14  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

 Carmine Paulo and Glenn Davis 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    July 15 Fifteenth Sunday 

in Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Leonido Fernandes Monteiro and family 

 12:30 PM In honor of Our Lady of Mt. Carmel (S)  

Monday ,    July 16      Our Lady  of Mt. Carmel 

8:30 AM Manuel Barreiro 

Tuesday ,    July 17   

8:30 AM Acao de gracas Divino Espirito Santo 

Wednesday,  July 18  

8:30 AM         Rocco Viola 

      Special intention Fracesco Park 

 

8:00 PM        Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   July 19  

8:30 AM        Silvio Dos Santos & Antonio and Augusta 

Moura 

Friday,  July 20                

8:30AM Margie Longabucco 

Saturday,  July 21 

5:00PM Manuel Barreiro 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   July 22 Sixteenth Sunday 

in Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Manuel Barreiro 

12:30PM Special Intentions (Spanish)) 

 The Sanctuary Lamp burning near the    

Tabernacle this week is in memory of  Lydia 

Lifrieri Aiello.       



XV DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                               15 de julho, 2018 

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

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. 

CATEQUESE 
 

 MATRICULAS: já estão 
acontecendo as matrículas e re-
matrículas do programa de catequese 
para 2018-2019 no escritório 
paroquial. 
Com o fim da catequese e a chegada 
do verão, somos tentados a deixar de participar da 
Santa Missa nos fins de semana. Lembre-se: Deus 
não tira férias... O 3º mandamento nos diz: 
"Guardar domingos e festas" e o 1º nos diz: "amar 
a Deus sobre todas as coisas". Portanto, não deixe 
de participar da vida da comunidade neste verão. 

 
FEIRA DA PECHINCHA  

Em prol de arrecadação de fundos 
para realizar um retiro paroquial. 
Será no próximo sábado das 9am às 
4:30pm na 112 Primrose Ave. 

Doações podem ser deixadas no local.   

 
APELO MISSIONÁRIO  

Todos os anos, o Escritório Arquidiocesano para a 
Propagação da Fé patrocina o Apelo Cooperativo 
Missionário. Este ano a nossa paróquia agradece a 
presença da missionária Monica Yehle. Ela falará 
conosco nas missas do próximo final de semana 
sobre os muitos desafios que os missionários 
enfrentam diariamente. Por favor, colabore 
conforme vossa possibilidades na segunda coleta 
da próxima semana. 

 
Grupo de Oração da RCC se reune nas 

segundas às 19:30hs na Igreja.  
Participe!  

 

ANUNCIOS 

 Eustacia Gomez procura trabalho 773-312-
1183. 

 Nati Mota faz vestidos de formatura e noiva. 
347-367-5750. 

 Studio para alugar em Mt. Vernon . Ligue para 
914 914-290-2514 

 Edson (Vernon Pavers Inc.) procura 
trabalhadores. Ligue para 914 665 3735 ou 914 
403 5803. 

Precisamos seguir a 
advertência de Cristo para 
anunciar a Boa Nova. Isso 
não significa que nós 
precisamos pregar nas 
esquinas das ruas, mas sim 
que nós precisamos 
reconhecer que  mais ou 
menos proclamamos  a Boa 
Nova em todas as 

conversas que temos com cada pessoa que 
entramos em contato. Se nós convidamos Jesus 
em nossas vidas, devemos estar dispostos a 
deixar que os outros saibam como esse convite 
de inclusão do Senhor no que fazemos tem um 
efeito positivo sobre nós. 

FESTA NOSSA SENHORA DO CARMO 

Nossa  comunidade estará cele-

brando a festa de nossa Senhora do 

Carmo neste domingo. Inicia com 

procissão, após temos missa em 

espanhol às 12:30PM seguida de 

grande confraternização no ginásio 

da escola. 

 

MISSAS SEMANAIS EM INGLÊS: A partir do 
dia 2 de julho até 31 de agosto, temos o horário de 
verão das missas semanais em inglês, de segunda à 
sexta as missas serão celebradas às 8:30AM. 

 

 

 

 
 

 


