
 

In all circumstances, give 

thanks, 

for this is the will of God for 

you in Christ Jesus.  
 

 ————————–———— 

 

The Sanctuary Lamp burning near the 

 Tabernacle this week is in memory of  

Bruno, Lecce and Uomoleale families. 

 

The Bread and Wine offered this 

week is in memory of Catherine, 

John and Rose Lucchini. 

   

   
       2020 Masses, Sanctuary Lamp and Bread 

and Wine are available for your intentions.  

(Mass intentions donations are $15.  

Sanctuary Lamp-$10 and Bread and Wine $25.)  

Please note: The number of weekend masses are 

limited  and  amount of names that can be listed as 

the intention . 

 

 

 PLEASE NOTE: The rectory office will be 

closed this Monday,  October 14th in 

observance of the Columbus Day 

holiday.  

Mass will be celebrated at 8:30a.m. 

 

           ALL SOULS DAY  - NOVEMBER 2 

If you would like to remember the Souls of your 
deceased family and friends in the Holy         
Sacrifice of the Mass please use the envelopes 
that are available in your envelope packet and in 
the church vestibule. Please drop your intentions 
in the collection basket or to the  parish office.  
 
 

 OCTOBER - MONTH OF THE  
HOLY ROSARY AND  
MISSIONS 
    Pray the Rosary for the           
Intentions of the Pope, the mission 
of the Church and peace.   

TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                         OCTOBER 13, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  October 12  

5 PM            Bruno, Lecce and     Uomoleale families                                       

7:30PM  Our Lady of Aparecida                           

Special Intentions        (Portuguese) 

Sunday,     October 13  Twenty-eighth Sun. in 

Ordinary Time 

9:00AM Madonna de Fatima  and Special Intentions 

(Portuguese) 

11:00AM  Frank and Assunta Francese 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

5:00PM Our Lady of Fatima Mass and Procession 

Monday   October 14 

 8:30AM  Leonido Fernandes Monteiro and  

         Al Michael Monteiro 

 Tuesday,        October 15             St Teresa of Jesus 

  8:30 AM  Albert Crocco 

Wednesday,   October  16     

 8:30 AM     Henriqueta ,Carlos   Pedroso  and Carlota 

Morais 

 8:00 PM      Special Intentions         (Portuguese) 

Thursday,   October 17  St. Ignatius of Antioch  

 12:05 PM      Abilio, Emanuel  and Celeste Barreiro   

Friday,  October 18                 St. Luke 

8:30 AM  William Karas 

Saturday,  October 19 

5:00 PM Michael Mancuso and Robert Berg 

7:30 PM  Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    October 20 Twenty-ninth Sun. in 

Ordinary Time 

9:00AM  Ilidio Ferreira and Special Intentions 
(Portuguese) 

11:00AM Gertrudes Enxuto 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

    
 
 
 
 

         Chapel Hours 

Monday and Thursday  12PM to 7PM 

Tuesday, Wednesday and Friday 

8:30AM to 7PM 



XXVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM                                               13 DE OUTUBRO, 2019  

FESTA DOS SANTOS PARA AS CRIANÇAS 

Tragam sua crianças para celebrar a memoria de  

Todos os Santos, na quinta, dia 31 de outubro no 

ginasio da escola a partir das 5 da tarde.  

 

DIA DE FINADOS 

No dia 2 de novembro celebramos a memória de  

todos os fieis defuntos. Se você gostaria de lembrar 

da alma de seus entes queridos, famíliares e amigos 

na santa Missa, por favor, use o envelope que está 

disponível no pacote de envelopes ou no vestíbulo 

da igreja e o deposite na cesta de coleta ou no escri-

tório da paróquia.  

 

CATEQUESE PARA ADULTOS 

Gostariamos de informar que temos catequese para 

adultos que ainda não completaram sua Iniciação 

Cristã, ou seja, não receberam o Batismo, Primeria 

Comunhão e/ou Crisma. Interessados, por favor, 

fazer a inscrição no escritório paroquial, a catequese 

inicia neste mês e os encontros acontecerão nas 

quintas às 7:30PM.  

 

CASAMENTO COMUNITÁRIO 

Será realizado no dia 9 de novembro, estão se 
preparando três casais para receber o sacramento do 
matrimonio, oremos por eles.  

 

Grupo de Oração da RCC reúne-se 
todas as segundas-feiras, às 7:30 da 

noite na Igreja. Participe! 

 

COLUMBUS DAY: Segunda-feira, 14 de outubro, 

comemora-se a chegada histórica de Cristóvão 

Colombo nas Américas. O escritório paroquial e a 

escola estarão fechados. A missa em inglês será às 

8:30AM. 

OUTUBRO 

MÊS DO SANTO ROSÁRIO E MISSÕES 

Rezemos em família o terço pelas intenções 
do Papa, pelas missões da Igreja e pela paz. 

 

CELEBRAÇÃO MARIANAS   

NOSSA SENHORA APARECIDA 

Sua  aparição ocorreu em outubro 1717, 
quando o governador de São Paulo 
estava passando por uma pequena cidade 
no vale do rio Paraíba. E três pescadores 
desceram às águas do Paraíba a pescar 
para o banquete. Eles rezaram a Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição, e 

pediram a ajuda de Deus, porque não era a melhor 
época para a pesca. Depois de várias horas pescando 
e prontos para desistir, João lançou sua rede mais 
uma vez e nela veio um corpo de uma estátua sem a 
cabeça. Os pescadores lançaram sua rede novamente, 
e desta vez veio a cabeça da estátua. Os pescadores 
chamaram a estátua de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, envolveram-na num pano e continuaram a 
pescaria com sucesso. A estátua é venerada pelos 
católicos romanos brasileiros, que a consideram a 
padroeira do Brasil e Seu dia é celebrado em 12 de 
Outubro.  

Viva Nossa Senhora Aparecida!!! 

 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

Celebração solene em honra a Nossa 

Senhora de Fátima será neste domingo, 

dia 13 de outubro às 5:00PM e procissão 

após a Missa.  

 

MISSA EM HONRA A MÃE RAINHA 

O movimento da Mãe Rainha peregrina 

convida todas a familias para participar da 

missa em honra a Nossa Senhora com o 

titulo de Mãe Rainha, no sabado, dia 19 

de outubro às 7:30 da noite. 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

Todas às quintas às 8 da noite na capela. 

 “O Senhor fez conhecer a salvação e às nações 
revelou sua justiça. 

                    

HORARIOS DA CAPELA  

-Segunda e quinta das 12pm às 7pm 

-Terça, quarta e sexta das 8:30am às 7pm 


