
 

  

 

  

 

 

                  ALL SAINTS DAY  

Thursday, November 1st, masses will be cele-

brated at 12:05PM in English, 7PM in Portu-

guese and 8PM in Spanish 

   

ALL SOULS DAY     

Friday, November 2nd. Mass will be celebrated 

at 12:05 PM in English, 7PM in Portuguese and 

8PM in Spanish.   

Please note: there is no 8:30AM mass. 

If you would like to remember the Souls of your 

deceased family and friends in the Holy        

Sacrifice of the Mass please use the envelopes 

that are available in your envelope packet and in 

the church vestibule. Please drop your inten-

tions in the collection basket or to the parish 

office. Remembrances will be on the altar for 

the month of November. 

 

LECTOR MEETING: Thursday, November 

8th,  6:00PM English, 7:00PM Spanish, and 

8PM  Portuguese. 

EUCHARISTIC MINISTERS MEETING: 

Friday, November 9th- 6:00PM English, 

7:00PM Spanish, and 8:00PM Portuguese. 

 

The Sanctuary Lamp burning near the 

Tabernacle this week is in memory of 

Louise Rabasco. 

Next Sunday, November 4th  at 2 a.m. Daylight 

Saving Time ends. Remember 

to turn your clocks back one 

hour. 

THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                             OCTOBER 28, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,   October 27  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

Philip Mattam 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    October 28 Thirtieth   Sunday in   

Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Frank Pucci 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    October 29    

12:05 PM Leonido Fernandes Monteiro and  family 

Tuesday ,     October  30  

8:30 AM Roger Powell Tarter 

Wednesday,  October 31    

8:30 AM     Vincent & Augustine Miele and Antoinetta  

Bidea 

8:00 PM        Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   November 1   All Saints Day 

12:05 PM        Harry Breheny and   All Saints 

7:00 PM         All Saints     (in Portuguese) 

8:00 PM         All Saints (in Spanish) 

Friday,   November 2              All Souls Day 

12:05 PM             

7:00 PM    

All Souls and Remembrances 

All Souls (in Portuguese) 

8:00 PM All Souls   (in Spanish) 

Saturday,  November 3 

5:00PM Roger Powell Tarter 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   November 4 Thirty-First  Sun. in  

Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Manuel Custodio de Jesus Neto and family 

12:30PM 

 

Special Intentions (Spanish) 



XXX DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                                  28 DE OUTUBRO, 2018 

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. 

 

FEIJOADA EM PROL DA SOLIDARIEDADE 

Teremos uma feijoada para arrecadar fundos para o 
grupo da solidariedade que ajuda pessoas que 
passam por necessidades na comunidade. Será dia 
4 de novembro distibuida na cafeteria após missa. 
Doação $15.00. 

 

BAILE DA SAUDADE 

Convidamos todos para uma noite agradavel e 
familiar com musica ao vivo para angariar fundos 
para nossa paroquia. Será no sábado, dia 10 de 
novembro após a missa das 19h30. Doação será de 
$25 para adultos (maiores de 21); $15 de 13 à 20 
anos; e $10 de 6 à 12 anos, inclui sopa e tira-gosto. 
Participem! 

REUNIÕES: 

 REUNIÃO COM LEITORES: quinta, 8 de 
novembro às 8 da noite para brasileiros na 
cafeteria da escola. 

 REUNIÃO COM MINISTROS DA 
EUCARISTIA: sexta, 9 de novembro às 8 da 
noite para brasileiros na igreja. 

Grupo de Oração da RCC se reune 

nas segundas às 19:30hs na 

Igreja.  Participe!  

 

 

MUDANÇA DE HORÁRIO: Lembrem-se que no 

próximo domingo acaba o horário de 

verão, portanto a missa já será no 

novo horário, devemos atrasar nosso 

relógio uma hora. 

 
Então Jesus lhe perguntou: 

'O que queres que eu te faça?' 
O cego respondeu: 'Mestre, que eu veja!' 

Jesus disse: 'Vai, a tua fé te curou'. 

(Mc 10,51) 
 

DIA DE TODOS OS 
SANTOS 

Durante o ano, a Igreja 
celebra uma por uma as 
festas de todos os Santos. E 
no dia 1 de novembro a 
Igreja junta todos os Santos 
em uma só festa. A festa de 
Todos os Santos deve 
inspirar-nos com uma 
grande esperança pois entre 
os santos no céu estão 

alguns que nós conhecemos. Todos viviam vidas 
terrenas como a nossa, eles foram batizados, 
marcados com o sinal da fé, eles eram fiéis ao 
ensinamento de Cristo e se foram antes de nós para o 
lar celestial onde eles nos chamam a segui-los. O 
Evangelho das Bem-aventuranças, lido no dia, ao 
mesmo tempo que mostra a felicidade dos santos 
mostra também, o caminho que eles seguiram. 
Dia 1 de novembro, quinta-feira, é dia santo de 
obrigação de ir a missa. Teremos missas às  
12:05PM em inglês, às 7:00PM em português e às 
8:00PM em espanhol.  

O escritório paroquial será fechado em 
observância do Dia Santo. 

 

DIA DE FINADOS 

No dia 2 de novembro celebramos a memória de 
todos os fieis defuntos. Se você gostaria de lembrar 
da alma de seus entes queridos, famíliares e amigos 
na santa Missa, por favor, use o envelope que está 
disponível no pacote de envelopes ou no vestíbulo da 
igreja e o deposite na cesta de coleta ou no escritório 
da paróquia. Teremos missa neste dia às 12:05PM 
em ingles, 7:00PM em português e às 8:00PM em 
espanhol.  

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 
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