
           

I give you a new 

commandment , says 

the Lord: love one 

another as I have 

loved you. 

             
 

 

 The Sanctuary Lamp burning near the 

Tabernacle is in honor of the Blessed 

Sacrament and Our Lady of Fatima. 

 

 EUCHARISTIC ADORATION  

First Friday, March 1 following the  

8:30 a.m. Mass. 

             

              CARDINAL’S APPEAL 2019 

The Cardinal’s Appeal has begun for this year.   
. Please make your pledge. 
 (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. 
 
                
    GETTING READY 

     Lent is fast approaching  Ash Wednesday is 
March 6th. 

If we want this year’s Lent to be 
life changing, we have to start 
preparing now. Let us start    
thinking about our  Lenten     
practices for this year. 

 
 
 
         SPONSOR CERTIFICATES 
If you have intentions of being a sponsor in the 
near future, you must be a registered parishioner 
for at least four months and meet with Fr.       
Alfredo  to obtain a Sponsor Certificate.   
A Sponsor Certificate is necessary for a person 
to act as a sponsor for someone who is receiving 
the sacrament of Baptism or Confirmation.  
 

MEETING- PARISH COUNCIL MEMBERS 
                   March 7 at 8:00PM  

SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                        FEBRUARY 24, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,   February 23  

 5:00 PM   

    

 Ettore  (30th anniversary in heaven)  and  

Maria Giordano         

  

7:30 PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,      February 24   Seventh Sunday in    

Ordinary Time 

   9:00 AM Gertrudes  Enxuto (7 dia) 

Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Silvio dos Santos, Augusta Lisboa, and  

                                       Antonio Moura 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,     February 25    

 12:05 PM   

 Tuesday,       February 26                

   8:30 AM   Antonio Fonseca 

Wednesday,   February 27       

 8:30 AM      Our Lady of Victory  and St. Anthony    

 8:00 PM    Special Intentions   (Portuguese) 

Thursday,   February 28  

12:05 PM   Roger Powell Tarter   

Friday,  March 1           

8:30 AM Shawn Campell 

Saturday,  March 2 

 5:00PM  Alexander Palumbo 

 7:30 PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   March 3  Eighth  Sunday in    

Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM  Maria Bruno, Olga and Carmine Frezzo 

12:30 PM  Special Intentions (Spanish) 

  



VII DOMINGO DO TEMPO COMUM      24 DE FEVEREIRO, 2019  

APELO  DO CARDEAL DE 2019 

Somos gratos pelos frutos da 

campanha Renew + Rebuild 

realizada no ano passado. Neste 

ano a arquidiocese nos apela para ajudar na 

campanha do Cardeal. O foco da campanha mudou 

um pouco, o objetivo principal agora é ajudar todas 

as paroquias da Arquidiocese em formação 

pastoral, ajuda financeira e ajuda em obras 

caritativas. Colaborem conforme vossas 

possibilidades. 

FEIRA DA PECHINCHA 

Acontecerá nos dia 16 e 17 de março 
na cafeteria da escola para arrecadar 
fundos para a pastoral de 
solidariedade. Precisa-se de doações, mais 
informações falar com Ilcilene 914 308 4077. 

 

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 no escritório 

paroquial. Agradecemos sua oferta, ajuda, apoio, 

dedicação e presença.   

 
CERTIFICADOS PARA PADRINHOS 

Se você recebeu um convite e tem a intenção de ser 

padrinho de batismo ou crisma em um futuro próxi-

mo, você deve ser um paroquiano atuante e regis-

trado por pelo menos quatro meses para obter o 

Certificado de padrinho.  

 

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. 

 

Grupo de Oração da RCC  
reuni-se na segunda-feira, às 

19:30hs na Igreja.  

“A vós, que me escutais, eu digo: 

Amai os vossos inimigos e fazei o 

bem aos que vos odeiam, bendizei os 

que vos amaldiçoam, e rezai por 

aqueles que vos caluniam.  

Lc 6,27 –28 
 

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 DO SAGRADO CORAÇÃO 

Próxima sexta, primeira do mês,  dia 1 de março  

missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus às 

20hrs. 

 

CALENDÁRIO DA CATEQUESE 

Dia 28/fev: Reunião com pais, padrinhos e 

candidatos a Crisma às 19:30hrs na igreja. 

Dia 3/Março: catequese familiar 

 

REUNIÃO DO CONSELHO: membros por favor 

comparecer a reunião dia 7 de março às 20hrs. 

CONSULADO ITINERANTE: estará na nossa 

paroquia no dia 25 de abril. 

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. 


