
  
    
 My sheep hear my voice, 
says the Lord; 
I know them, and they   
follow me.  

 

 

 

The Sanctuary Lamp burning near the 
Tabernacle this week is for  

 special intentions.   
 

 

Please remember in your prayers 
all who are ill and those who 

have recently gone home to the 
Lord. 

 

                           Home Visits  
The Sacraments of Reconciliations and Anointing 
of the Sick can be celebrated in the homes of our 
sick and elderly parishioners and they can receive 
Holy Communion. Please contact Parish Office. 

 

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 begin on Saturdays, 

July14 thru September 9.  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. 

 

   Thank you for your   
continued financial       
support of our Parish and 
its many needs. Your    
financial generosity for  
the upkeep of our Parish 

buildings and programs is essential and greatly 
appreciated.  

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                       JULY 22, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  July  21  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

 Manuel Barreiro 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    July 22 Sixteenth Sunday in  

     Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Manuel Barreiro 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    July  23         

8:30 AM Lucas Gil 

Tuesday ,    July 24   

8:30 AM Salzano,Cannone, Sisco Gencarelli and  

Urban Families 

Wednesday,  July 25 St. James 

8:30 AM        Henriqueta and  

                 Domingo Families 

Carlos Pedroso,Maria and  

8:00 PM   Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   July 26 Sts. Joaquim and Anne 

8:30 AM        Powers Family   

Friday,  July 27            

8:30AM Manuel Barreiro 

Saturday,  July 28 

5:00PM Manuel Custodio de Jesus Neto and  family 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   July 29 Seventeenth    Sunday 

in  Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM In Honor of Our Lady of Fatima  

12:30PM Special Intentions (Spanish)) 

 .       
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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. 

MATRICULAS PARA CATEQUESE 

“Deixem vir as crianças e não as impeçam 

de se aproximarem de mim, porque delas 
é o reino dos céus.” (Mt 19,14) 

 
As MATRÍCULAS para os 

encontros de catequese do ano 2018-2019 vão até 

final de agosto, tanto para crianças e adolescentes, 

como para adultos que ainda não receberam os 

sacramentos do Batismo e da Confirmação ou 

ainda não fizeram a Primeira Comunhão. As 

crianças e adolescentes que participaram da 

catequese o ano passado precisam se matricular 

novamente. Teremos catequistas após as missas 

para realizar a matrículas ou no escritório paroquial 

de segunda à sexta, das 9:00AM às 2:30PM ou 

6:00PM às 8:00PM. Mais informações: (914) 668 

5861 

 
Grupo de Oração da RCC se reune nas 

segundas às 19:30hs na Igreja.  
Participe!  

 

 

CASAMENTO COMUNITÁRIO 

Casais que gostariam de receber o sacramento do 
matrimonio na celebração do casamento 
comunitário da nossa paroquia, por favor, ligar 
para o escritório paroquial e agendar um horário 
com o Padre. 

 

 

ANUNCIOS 

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

 Eustacia Gomez procura trabalho 773-312-
1183. 

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

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

 

 

O Senhor é o 
pastor que  

me conduz; 
felicidade e  

todobem hão de 
seguir-me! 

 

MISSAS SEMANAIS EM INGLÊS 

Durante o mês de julho até 31 de agosto, 
temos o horário de verão das missas 

semanais em inglês, de segunda à sexta as 
missa será celebradas às 8:30AM. 

 

 

MISSAS E ADORAÇÃO 

Gostariamos de comunicar 
que todas as quartas após a 

missa das 8pm estamos 
tendo um momento de 

Adoração ao Santissímo 
Sacramento  

 


