
 

  

 

 

 

 

 

  

 
The  Sanctuary Lamp   

 burning near the Tabernacle this week 

is in memory of  Lydia Lifrieri Aiello 

  

HOLY HOUR 

Adoration of the Blessed Sacrament every 

Thursday evening from 8-9pm     

 
VETERANS DAY 

November 11th is set 

aside to celebrate and 

honor the service of all 

U.S. military.  

Since the holiday falls on 

a Sunday the holiday will be observed on Mon-

day, November 12.     

“Lord, hold our troops in  your loving hands. 

In observance of the  holiday, Monday, Novem-

ber 12 the parish office will be closed. 

Please note: Mass will be celebrated at 8:30a.m. 

  

RENEW + REBUILD 

 We will be talking 
much more about    Re-
new + Rebuild over the 
next several weeks. 
Everyone should have 

received campaign materials in the mail this 
week. Please pray about your decision and re-
turn it in the mail or drop it off  in the Parish 
office.   Thank you! 

 
  
PARISH COUNCIL MEETING:  
Tuesday, November 20th at 8:00PM at rectory . 
 

THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                                              NOVEMBER 11, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,   November 10  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

John Frusciante Jr. 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    November 11 Thirty-second  Sunday 

in   Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Michael Mancuso and Robert Berg 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    November 12 St. Josaphat 

8:30 AM David Monteiro and Monteiro family 

Tuesday ,     November 13 St. Frances Xavier 

Cabrini 

8:30 AM Frank Fraioli  (20th anniversary in heaven) 

Wednesday,  November 14    

8:30 AM       Marie Gentile    

8:00 PM       Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   November 15     

12:05 PM      Vincent Frezzo     

Friday,   November 16                      

8:30 AM David Monteiro and Monteiro family 

Saturday,  November 17 

5:00PM John D’Amico 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   November 18 Thirty-third  Sunday 

in  Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM DiGisco and Levardi Families 

12:30PM 

 

Special Intentions (Spanish) 

—————————————————  

2019 Masses, Sanctuary Lamps and Bread & 

Wine are available for your intentions.   



XXXII DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                          11 DE NOVEMBRO, 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. 

No final de semana passado anunciamos 
oficialmente a campanha Renovar + Reconstruir na 
nossa paroquia. Nossos planos são de contruir uma 
capela para missas diarias e adoração perpetua ao 
Santissimo Sacramento pois assim estaremos 
proporcionando um ambiente mais intimo para 
adoração e missas diarias como também estaremos 
cortando os gastos tão elevados de manter a igreja 
aberta durante a semana. E também gostariamos de 
construir um centro para jovens e reuniões 
proporcionando um melhor espaço para atender a 
tantos ministerios e pastorais que a comunidade 
possui. Vocês já devem ter recebido ou receberão 
em um futuro próximo o formulário de 
compromisso (pledge form). A intenção é que seja 
feito um compromisso mensal de doação por 5 
anos.  Por favor, ore sobre sua decisão e preencha o 
formulário e retorne pelo correio ou deposite no 
cesto da coleta. Obrigado! 
 
 
REUNIÃO DO CONSELHO PAROQUIAL: 
membros por favor comparecer na reunião dia 20 
de novembro, terça, às 8 da noite no escritório 
paroquial. 

 

DIA DOS VETERANOS 

Domingo, dia 11 de novembro, é 

feriado nacional dedicado a todos os 

veteranos que serviram o país, que Deus os 

abençoe juntamente com seus familiares. 

Observando o feriado e escritório paroquial estará 

fechado na segunda-feira, dia 12. 

***GRUPO DE ORAÇÃO será na terça-feira 

respeitando o feriado*** 

 

“Em verdade vos digo, 
esta pobre viúva deu mais 
do que todos os outros que 

ofereceram esmolas. 
Todos deram do que 

tinham de sobra, enquanto 
ela, na sua pobreza, 

ofereceu tudo aquilo que 
possuía para viver”.  

Mc 12,43-44 

 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

São João Paulo II: “Crendo, esperando e amando, 
nós Vos adoramos com uma atitude simples de 
presença, silêncio e espera, que quer ser também 
reparação, como resposta às vossas palavras: 
“Ficai aqui e vigiai comigo”” (Mt 26, 38). 

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

 

PALESTRA PARA CASAIS 

Convidamos os casais da paroquia para uma noite de 
formação com padre Antonio Torres, que esta 
visitanto os USA para dar um retiro em New Jersey.  
Ele é psicologo, terapeuta familiar e tem um extenso 
trabalho com pastoral familiar e grupo de casais. 
Será nesta quinta, dia 15 de novembro às 8 da noite 
na cafeteria da escola.  

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 


