
     

This week we hear  

Jesus’ teaching on    

uprightness of heart.  

 

 

 
  

Ash Wednesday    

March 6, marks the  beginning 

of the Season of Lent.  It is a 

season of penance, reflection, and 

fasting which prepares us for 

Christ's Resurrection on Easter 

Sunday, through which we attain redemption. It 

is a day of fasting and abstinence. Fasting re-

quires that only one full meal may be taken per 

day. Two other smaller meals may be taken dur-

ing the day to maintain physical strength, but the-

se two meals together should not equal a full 

meal in quantity. Fasting obliges all those who 

have reached the age of 18 and continues to 

oblige until age 59. Those not specifically 

obliged to fast are encouraged to join in the disci-

pline to the extent that they are able. Abstinence 

prohibits individuals from eating meat on a par-

ticular day. Abstinence obliges all those who 

have reached the age of 14 and continues to 

oblige throughout their entire life. Those not spe-

cifically obliged to abstain from eating meat are 

encouraged to join in this discipline to the extent 

that they are able.  

       Fridays in Lent are days of abstinence. 

          Distribution of Ashes  

8:30AM & 12:05PM: Mass (English)        

7:00PM:  Mass (Spanish) 

 8:00PM : Mass (Portuguese)  

                 

                     Stations of the Cross 
Friday mornings following the 8:30 a.m.          

Mass  (English) 

Wednesday evenings  7:30 p.m. (Portuguese)  

———————————————————–- 

Daylight Savings time begins next Sunday at 
2:00: am clocks are turned forward 1 hour .  
 
 

EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                              MARCH 3, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,   March 2  

5: 00 PM       Alexander Palumbo  

7:30 PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,      March 3   Eighth Sunday in    

Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Maria Bruno, Olga and Carmine Frezzo 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,     March 4  St. Casmir  

 12:05 PM  Fernando Hernandes Dias 

 Tuesday,       March 5            

   8:30 AM   Antonio Fonseca 

Wednesday,   March 6  Ash Wednesday 

 8:30 AM  Ana and Lilia Maroca  

12:05 PM   Alexander Palumbo  

 8:00 PM    Special Intentions  (Portuguese &Spanish) 

Thursday,   March 7  Sts. Perpetua and   

Felicity 

12:05 PM   Gina DaRos   

Friday,  March 8                       St. John of God 

8:30 AM Josephine Monteleone and Assunta Francese 

Saturday,  March 9 

 5:00PM  Alfred Iaboni 

 7:30 PM Gertrudes Enxuto 

Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   March 10 First Sunday of Lent 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM  Marianina Andrea Pucci 

12:30 PM  Special Intentions (Spanish) 

 The Sanctuary Lamp burning near the     

Tabernacle this week is in  memory of Lydia    

Lifrieri Aiello. 



VIII DOMINGO DO TEMPO COMUM                3 DE MARÇO, 2019  

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. 

 

APELO  DO CARDEAL DE 2019 

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. 

 
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. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO: membros por favor 

comparecer a reunião dia 7 de março às 20hrs. 

MUDANÇA DE HORÁRIO: no próximo domin-
go, começa o horário de verão. Lembre-se de adi-
antar seu relógio uma hora.  

 

CONSULADO ITINERANTE: estará na nossa 

paroquia no dia 25 de abril. 

 
ANUNCIOS 

 Derli aluga um quarto 914 562 0022 

 Samantha procura por quarto para alugar 914 
355 6665 

 
 

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

19:30hs na Igreja.  
Participe! 

Prezados fieis, a 

quarta-feira de cinzas 

marca o início da 

Quaresma, tempo de 

renascimento 

espiritual, tempo de 

conversão, tempo para voltar para a vida 

verdadeira: para Deus, que nos oferece na Igreja 

uma fonte de graça, de reconciliação por meio da 

oração, da penitência e da prática da caridade. Este 

é o tempo favorável, aproveitemos bem estas 

semanas e deixemo-nos converter pelo amor do Pai, 

manifestado no Filho e na força do Espírito." 

 

MISSAS NA QUARTA FEIRA DE CINZAS 

8:30AM & 12:05PM- missa em inglês 
7:00PM-missa em espanhol 

8:00 PM- missa em português  

 

VIA-SACRA  

Venham todos em oração acompanhar o sofrimento 

de Jesus na sua Paixão e contemplar sua presença 

gloriosa no Santíssimo Sacramento. Nas quartas-

feiras da quaresma às 19:30h. 

 

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  

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. 


