
     

  

 

 

 
          

 

From the shining cloud the Father’s voice is 

heard: This is my beloved Son, listen to him. 

 

 

 

  

  

 

 

        

 

 

 

    * PLEASE NOTE: On Thursday, March 

21st Mass will be celebrated at 8:30am instead 

of 12:05PM –Fr. Alfredo needs to attend a 

meeting at the Seminary.    

 

   OUR LADY OF ARCO DEVOTION  

   Rosary will be prayed next Saturday March 23 

at 4:30 pm (instead of March 30th ) 

 

 STATIONS OF THE CROSS 
 
Friday mornings following the  8:30 

a.m.  Mass  (English)  

Fridays in Lent are days of abstinence.     

 

CONFESSION 

Saturdays from 4:30 p.m. to 4:50 p.m. or by     

appointment.  

PARISH PENITENCIAL SERVICE 

Monday, March 25th at 7:30 p.m. There will be 

visiting priests also hearing confessions. 

       TAG SALE 

  Sunday March 17, from 9AM to 5PM in the 
school gym.    

SECOND SUNDAY OF LENT                                                                                            MARCH 17, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,   March 16  

5: 00 PM      Silvio dos Santos  

7:30 PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,      March 17  Second Sunday of 

Lent 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Lena and Joseph Agostino 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,     March 18  St. Cyril 

 12:05 PM  Alexander Palumbo 

 Tuesday,       March 19                      St Joseph  

   8:30 AM  Intercession of St. Joseph 

Wednesday,   March 20    

 8:30 AM          In thanksgiving to   Blessed Sacrament for 

blessings received 

 8:00 PM    Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   March 21   

8:30 AM        Abilio Emanuel and   Celeste Barreiro 

Friday,  March 22                     

8:30 AM Robert Wagner 

Saturday,  March 23 

 5:00PM  Canio Abate ( 30 anniversary) 

Michael Buglione (32 anniversary) 

 7:30 PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   March 24 Third Sunday of Lent 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM  Otilia Mendes 

12:30 PM  Special Intentions (Spanish) 

 The Sanctuary Lamp burning near the     

Tabernacle this week is  for the Desaugust 

family Anea and Josette requested by Claire. 

https://www.catholic.org/prayers/


II DOMINGO DA QUARESMA                                          17 DE MARÇO, 2019  

CALENDÁRIO 

 FEIRA DA PECHINCHA: NESTE 
FINAL DE SEMANA NO GINÁSIO 
DA ESCOLA. COLABORE!!!!  

 ENSAIOS PARA A PAIXÃO: todos os sábados 

às 4 da tarde no ginásio da escola. 

 TREINAMENTO PARA NOVOS 

MINISTROS E LEITORES: dia 19 de março 

às 7:30 da noite na igreja. Treinamento também é 

validos para aqueles que já servem como 

ministros e leitores e gostariam de se aprimorar. 

 REUNIÃO DA LITURGIA: dia 21 de março às 

8 da noite no escritório paroquial, por favor 

comparecer um representante de cada grupo. 

 REUNIÃO/ENSAIO COM 

CATECUMENOS: dia 22 de março às 7:30 da 

noite na igreja para todos que receberão 

sacramentos na Vigilia Pascal.  

 CELEBRAÇÃO PENITENCIAL: dia 25 de 

março às 7:30PM na igreja 

 MISSA DE CURA: dia 2 de abril às 8 da noite. 

 CONSULADO ITINERANTE: estará na nossa 

paroquia no dia 25 de abril. 

 

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. Participe! 

 

VENCENDO COMO IMIGRANTE 

Um grupo de brasileiros que visa o bem estar e união 
da comunidade realizará um evento no ginásio da 
escola sobre saúde e bem estar. Será no sábado, dia 
30 de março das 4pm às 7pm.  Para mais 
informações e tickets acesse a página no facebook. 

 

O MISTÉRIO DA TRANSFIGURAÇÃO: 

Revelação da nossa dignidade! 

“Cristo nos pede 

para segui-lo, 

carregar a nossa 

cruz diariamente e 

sermos conscientes 

de que o final de 

nossa jornada não é o Calvário, mas a ressurreição, 

a entrada para uma vida de glória com nosso 

Salvador ressuscitado. O cristão que agarra a sua 

cruz de perto e de livre vontade, sabendo o seu valor 

para sua vida real, vai encontrá-la mais leve e não 

um fardo, mas um prazer. O homem que tenta se 

safar de sua cruz, e que se rebela contra aquEle que 

a enviou, irá encontrar uma cruz com o dobro do 

peso e sem o seu valor libertador e redentor. 

Deixemo-nos iluminar e animar pela cena da 

Transfiguração para que cada um de nós possa, hoje 

e sempre, cumprir as exigências de Deus para nós, 

de modo que quando cheguemos ao final da nossa 

peregrinação por esta vida, possamos ter a certeza 

de ver Cristo na sua glória, pronto para nos receber 

em seu eterno e glorioso reino.” 

 

 

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. 

Responsáveis pela Via-Sacra serão: 

Dia 03/20: Casais brasileiros e espanos 

Dia 03/27: Catequese brasileiros e espanos 

Dia 04/03: Ministos e  leitores brasileiros e espanos 

Dia 04/10: Mãe Rainha e Cursillitas 

Dia 04/17: Eucaristós e Solidariedade 
 

 

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  

 


