
  
Humbly welcome the word 

that has been planted in   
you and is able to save your 

souls. 
 

Be doers of the word and  
not hearers only   

__________________________________ 

 

 The Sanctuary Lamp burning near         

the Tabernacle this week  is in memory       

of Lydia Lifrieri Aiello.    

   

LABOR DAY: the first Monday in September is a 
creation of the labor movement and is dedicated to 
the social and economic achievements of American  
workers. It constitutes a yearly national tribute to  the 
contributions workers have made to the strength, 
prosperity, and well-being of our country.  

The rectory office will be closed Monday,             
September 3rd in observance of the holiday.                            
Mass is celebrated at 8:30am. 

  

   WEEKDAY MASS SCHEDULE                        
resumes on Tuesday, September 4th . 

Masses will be celebrated weekdays on Monday and 
Thursday at 12:05 p.m. Tuesday, Wednesday and 
Friday at 8:30 a.m. 

 

HOLY HOUR 

Adoration of the Blessed Sacrament every Thursday   
evening from 8pm to 9pm.   

 

FIRST FRIDAY ADORATION - September 7th       

following the 8:30AM Mass. 

 

 OUR  LADY OF ARCO NOVENA AND MASS   

  Our Lady of Arco Mass & Nove-
na next Saturday, September 8th      
beginning at 4:30PM. Rosary and 
Prayers . Mass will be celebrated 
at 5:00PM.   

 

TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                                   SEPTEMBER 2, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,   September 1  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

Anthony and Sylvia Acri 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    September 2 Twenty-second 

Sunday in             

Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Agostino and DiGilio families 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    September 3 St. Gregory the Great 

8:30 AM Joaquim Augusta Barra and Olimpia Monteiro 

Tuesday ,     September 4   

8:30 AM Leonido Monteiro and Monteiro Family 

Wednesday,  September 5 St. Teresa of Calcutta 

8:30 AM            Emelia and Manuel   Laurence 

8:00 PM            Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   September 6  

12:05 PM       DaRos and DelSavio  Families 

Friday,  September 7      

8:30AM Al Michael Monteiro and Monteiro Family 

Saturday,  September 8   

5:00PM In honor of Our Lady of Arco 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   September 9 Twenty-third     

Sunday in             

Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Armand Uomoleale 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 



XXII DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                     2 de SETEMBRO, 2018 

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 a catequese estão finalizando 

esta semana, por favor, matriculem-se pois 

precisamos saber quantos catequisandos teremos 

para planejarmos as turmas e o espaço fisico. 

Também teremos catequese para adultos que não 

receberam os sacramentos do batismo, comunhão 

e/ou crisma. INÍCIO DA CATEQUESE SERÁ 

DIA 16 DE SETEMBRO.  

 
CAFEZINHO: nosso tradicional cafezinho 
dominical retorna no próximo domingo, a escala já 
está disponível para os responsáveis. Gostariamos 
de convidar membros da paroquia para serem 
voluntários e ajudar a preparar o cafezinho, 
interessados, por favor, ligue para o escritório 
paroquial. 

 

LABOR DAY: segunda-feira, dia 3 de setembro o 

escritório paroquial estará fechado observando o 

feriado do dia do trabalho. 

 

Grupo de Oração da RCC se 

reune nas segundas às 19:30hs 

na Igreja.  Participe!  

 
SETEMBRO, MÊS DA BÍBLIA 

Este mês foi escolhido pela Igreja porque no dia 30 

de setembro é a festa de São Jerônimo (340 – 

420dc). Ele foi um grande estudioso da Sagrada 

Escritura. A pedido do Papa ele traduziu a Bíblia (do 

grego e do hebraico) para o latim (a versão 

conhecida como a “Vulgata’). Na realidade, todo 

mês e cada dia deveria ser o mês e o dia da Bíblia. 

Por isso a Bíblia não pode ser um simples ornamento 

nas nossas casas, mas sim a fonte de vida, o alimento 

espiritual para a nossa caminhada. 

“A Tua Palavra é lâmpada para os meus passos e luz 

para o meu caminho” (Sl 119, 105) 

 

NOVENA DE NOSSA SENHORA APARECIDA 

Como é nossa devoção a realização da 

novena em honra a nossa Mãe Aparecida, 

nossa comunidade está rezando a novena 

nas quartas e primeira sexta do mês às 

20:00hs antecedendo a festa em honra a 

padroeira do Brasil no dia 12 de outubro. 

Não perca esta oportunidade para encontrarmos 

Jesus pelas mãos misericordiosas de N. S.  

Aparecida.  

 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

Papa Francisco: “O serviço a Deus realiza-se na 
oração e na adoração, no anúncio do Evangelho e 

no testemunho da caridade”. 

O Santissimo Sacramento estará exposto na igreja 
para adoração todas às quintas-feiras das 20:00 às 
21:00hs. 

 

MISSA DO SAGRADO CORAÇÃO: próxima 
sexta, primeira do mês. Novena, missa e benção com 
Santissimo. 

 

BAILE DO RIDICULO 

A pastoral da solidariedade está organizando uma 
festa para arrecadar fundos para ajudar a paroquia e 
algumas pessoas com necessidades da comunidade.  
Será no próximo sábado, dia 8 de setembro, a partir 
das 21:00hs no ginásio da escola. Doação de $20.00 
por adulto. 

COMUNICADOS 

MISSAS SEMANAIS EM INGLÊS: a partir de 4 

de setembro volta os horários regulares das missas 

semanais em inglês, segundas e quintas às 12:05hs; 

terças, quartas e sextas às 8:30hs.  

 

HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL 

segundas e quintas das 9:00hs às 16:00hs 

terças, quartas e sextas das 9:00hs às 14:30hs 

E a noite de segunda a sexta das 18:00 às 20:00hs 


