
  "Jesus returned to 
Galilee in the power of 
the Spirit, and news of 
him spread throughout 
the whole region. He 
taught in their          
synagogues and was 
praised by all  
(Luke 4:14-15)."  
 

——————————————————— 

  

EUCHARISTIC ADORATION  -February 1           

First Friday  following the 8:30 a.m. Mass.   

 

 PRESENTATION OF THE LORD, Feb. 2 

 Those who want to bring candles, Father will be 
blessing them at Masses next weekend. 

 

BLESSING OF THROATS 

The traditional blessing of the throats for     

Feast of St. Blaise will take place during the 

Masses next weekend Saturday and Sunday. 

 

        o2017220187222n (in Spanish) 

2018 ANNUAL CONTRIBUTIONS 

If any parishioner needs a copy of their annual 

contributions for 2018 for income tax purposes, 

please call the parish office. 

 
 2019 National Catholic 

Schools Week 

January 27- February 2 

Since 1974, National Catholic 

Schools Week is the annual  celebration of Catholic 

education in the United States.   The theme for     

National Catholic Schools Week 2019 is “Catholic 

Schools: Learn. Serve. Lead. Succeed.” Schools   

typically observe the annual celebration week with 

Masses, open houses and other activities for students, 

families, parishioners and community members. 

Through these events, schools focus on the value 

Catholic education provides to young people and its 

contributions to our church, our communities and our 

nation.   For activities and events at our school please 

call 914-667-4063 for information. 

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME                                      JANUARY 27, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,   January 26  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

 Alexander Palumbo 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,      January 27  Third Sunday in    

Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Emma and Daniel J. Funicello Sr. 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,     January 28  St. Thomas Aquinas 

 12:05 PM  Marie Gentile 

 Tuesday,       January 29 

   8:30 AM  Anthony Acri 

Wednesday,   January 30       

 8:30 AM     Roger Powell Tarter    

 8:00 PM    Special Intentions   (Portuguese) 

Thursday,   January 31 St. John Bosco 

12:05 PM   Lauretta and Franceso  Lecce 

Friday,  February 1           First Friday 

8:30 AM Al Michael Monteiro 

Saturday,  February 2            Presentation of the Lord 

 5:00PM  Abilio, Celeste and Emanuel Barreiro 

 7:30 PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   February 3  Fourth Sunday in    

Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM  Carmela Oronizio 

12:30 PM  Special Intentions (Spanish) 

 The Sanctuary Lamp burning near the    

Tabernacle this week is for the Bruno, Lecce 

and Uomoleale families.  



III DOMINGO DO TEMPO COMUM            27 DE JANEIRO, 2019  

 

BAILE DOS NAMORADOS 

Nossa comunidade está preparando 
um baile com musica ao vivo para 
celebrar o dia da Amizade e dos 
Namorados. Mais um momento de festa, 
confraternização, amizade e verdadeira 
solidariedade. Será no sábado, dia 9 de fevereiro, a 
partir das 20:30hrs. Doação $20.00 (adultos), 
$15.00 (jovens de 13 a 20 anos) e $10.00 (6 a 12). 
Ingressos disponiveis com Flavio Profili, Edna 
David e no escritório paroquial.  

 

ATESTADO DE CONTRIBUIÇÃO 2018 

Os paroquianos que gostariam de obter a carta do 

imposto de renda referente às doações feitas à 

Igreja no ano de 2018, por favor, ligar na secretaria 

ou vir pessoalmente. Agradecemos sua oferta, 

ajuda, apoio, dedicação e presença.   

 

REGISTRE-SE NA PARÓQUIA 

Se você participa regularmente de nossa paróquia e 

contribui com doações em dinheiro para a 

comunidade, você deve estar registrado em nosso 

cadastro de membros. A ausência do seu nome em 

nosso sistema nos impedirá, por exemplo, de fazer 

cartas à Imigração, ao juiz (casos de corte) ou ao 

Governo (para descontar as taxas). Portanto, 

permita que a paróquia possa ajudá-lo quando você 

precisar: registre-se!  

 
CAMPANHA RENOVAR + RECONSTRUIR 

O projeto para construir uma 

Capela, re-estruturando a casa 

paroquial e escritório esta 

exposto na igreja. As missas 

semanais serão celebradas na capela e o Santissímo 

ficará exposto durante todo o dia. Esse projeto visa 

diminuir os gastos semanais que temos em manter 

a igreja aberta. 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!  

 

“O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque ele me consagrou 
com a unção para anunciar a Boa 
Nova aos pobres; enviou-me para 
proclamar a libertação aos 
cativos e aos cegos a recuperação 
da vista; para libertar os 
oprimidos e para proclamar um 

ano da graça do Senhor”. Lc 4, 18-19 

 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

Todas às quintas-feiras das 20:00 às 21:00hs.             

“Não há meio melhor para se chegar à perfeição”. 

Santa Teresa D´Avila  
 

MISSA EM HONRA AO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS 

Nesta primeira sexta-feira do mês, dia 1 de fevereiro 

aqueles que quizerem trazer velas, o Padre estará às 

abençoando na missa às 8 da noite deste dia 

lembrando a liturgia da Apresentação do Senhor que 

a igreja celebra no sábado. 

 

GRUPO DE JOVENS 

O grupo de jovens se reúne todas as sextas, às 20hs 

no ginásio da escola. Jovens de 13 a 21 anos podem 

participar. Jovem: junte-se a nós! Pais: incentivem 

seus filhos jovens a participar. O grupo anima a   

missa da 1ª sexta do mês. 

 

CAFEZINHO DOMINICAL 

Nosso café após a missa retorna no próximo 

domingo, dia 3 de fevereiro, após feita a detetização 

na escola. Obrigada pela compreensão. 

BENÇÃO DA GARGANTA 

No próximo final de semana haverá benção das 

gargantas em todas as missas lembramos a Festa de 

São Brás padroeiro das doenças da garganta no dia 3 

de fevereiro.  

Grupo de Oração da RCC  
reuni-se na segunda-feira, às 19:30hs na 

Igreja. Participe! 
 


