
      The Feast of 

Epiphany is a          

reflection that Jesus 

is the Light of the 

world.  

  The three wise men saw the brilliant 

star in the sky, understood the meaning 

and followed it. Through the Magi, we 

see the light of hope, of joy and of peace 

to come.    

 

        NATIONAL MIGRATION WEEK  

 We welcome all parishioners to respond to the 
Popes’s call to support our refugee and       
migrant brothers and sisters around the world 
during National Migration week January 6-12, 
the theme of which is Building Communities 
of Welcome. 
National Migration Week, an opportunity for 
the Church to reflect on the circumstances  
confronting migrants, including immigrants, 
refugees, children, and victims and survivors of 
human trafficking.   
As Catholics, we are called to live in solidarity 
with immigrants and refugees as our brothers 
and sisters. May they find strength in our con-
cern for justice and feel the warmth of our 
love.  
 

                         THANK YOU 
       Anthony Guarino and Guido Cicchetti of   
Yannantuono Funeral Home for the beautiful 
2019  religious calendars.  
     

 Christmas Eve 
:0     LONGEST MARRIED COUPLE  
The search has begun for the Longest Married 
Couple in the Archdiocese of New York! To 
enter: Couples must be sacramentally married 
for a minimum of 65 years and reside in the 
Archdiocese of New York. The longest      
married couples will receive commemorative 
certificates signed by His Eminence, Timothy 
Cardinal Dolan. The winning couple will be 
interviewed and featured in an article in     
Catholic New York. Winners are determined 
by how long the couple has been married as of 
World Marriage Day, Feb. 10, 2019. For      
further info. and to enter contact: Joan Brisson 
at the Family Life Office at 646-794- 3190 or 
Joan.brisson@archny.org. The deadline for 
entries is 5:00pm on Thurs., Jan. 24, 2019. 0 

EPIPHANY OF THE LORD                                                       JANUARY 6, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,   January 5  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

 Marjorie Longabucco 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,      January 6  Epiphany of the Lord 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM  Alexander Palumbo 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,     January 7  

 12:05 PM  Marianina and Eleanora Lecce 

 Tuesday       January 8 

   8:30 AM Henriquetta, Carlos and Antonio Pedroso 

Wednesday,   January 9       

 8:30 AM      Elizabeth LaVerde  

 8:00 PM    Special Intentions   (Portuguese) 

Thursday,   January 10     

12:05 PM     Our Lady of Fatima  

Friday,   January 11               

8:30 AM  Vicenzo Celestri 

Saturday,  January  12 

 5:00PM  George Magnotta 

 7:30 PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   January 13  Baptism of the Lord 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM  Anthony Acri 

12:30 PM  Special Intentions (Spanish) 

  

The Sanctuary Lamp burning near the    

Tabernacle this week is in memory of  Lydia 

Lifrieri Aiello. 

The Bread and Wine is offered for Eucharist 

this week in memory of Margaret Nardone.   



EPIFANIA DO SENHOR                                                                                                6 DE JANEIRO, 2019  

 

SEMANA NACIONAL DA MIGRAÇÃO 

“Construindo comunidades acolhedoras"  

 De 6 à 12 de janeiro  

Por quase meio século, a Igreja Católica nos 

Estados Unidos celebrou a Semana Nacional das 

Migrações, que é uma oportunidade para a Igreja 

refletir sobre as circunstâncias enfrentadas pelos 

migrantes, incluindo imigrantes, refugiados, 

crianças, vítimas e sobreviventes do tráfico 

humano. O tema da Semana Nacional de Migração 

2019, "Construindo comunidades acolhedoras", 

chama a atenção para o fato de que cada uma de 

nossas famílias tem uma história de migração, 

algumas recentes e outras no passado distante. 

Independentemente de onde estamos e de onde 

viermos, pertencemos todos a família humana de 

Deus e somos chamados a viver solidariamente uns 

com os outros. 

 

RENOVAR + RECONSTRUIR 

A adesão da nossa comunidade 

na campanha foi muito boa, como 

todos sabem esta campanha visa 

arrecadar fundos para melhoria da nossa paroquia. 

Para que possamos construir uma Capela, re-

estruturando a casa paroquial e escritório. Também 

construir um Centro para os Jovens e para reuniões 

pastorais, com banheiro e cozinha. Sua doação 

pode ser feita mensalmente por um prazo de 5 

anos, cartões de compromisso estão disponiveis 

para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade 

de fazer sua promessa de doação. Colabore 

segundo vossas possibilidades!  

 

            Reunião do conselho de  paróquia 

                 quinta-feira 10 de janeiro 20:00 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EPIFANIA DO SENHOR  

Iniciamos o ano novo com a festa da Epifania do 

Senhor, na qual nós lembramos que Jesus Cristo veio 

para salvar todos os povos da terra.  Com Ele foram 

derrubados todos os muros de separação e ódio entre 

os seres humanos. Comecemos então o ano 2019 

com o firme propósito de reconhecer, adorar e amar 

a Cristo em cada pessoa que encontraremos no nosso 

caminho, principalmente aqueles que estão perto de 

nós, como os membros de nossas família e da nossa 

comunidade, fazendo nossa parte colaboramos com 

nossa missão neste mundo.  

 

AGRADECIMENTO ESPECIAL 

Meus sinceros agradecimento por todas as 

expressões de afeto recebidas neste Natal e 

Ano Novo. Especial agradecimento a todos 

os voluntários que participaram na 

realização das liturgias do final do ano e também 

para aqueles que organizaram a Festa de Ano Novo 

que foi um sucesso. Deus lhes abençoe sempre!!!    

 

Grupo de Oração da 

RCC se reune nas 

segundas às 19:30hs na 

Igreja.   

Participe!  
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