
 As we celebrate the        
beginning of this new year, 
we unite our hearts to the 

vision of the Church, which 
is to proclaim the light of 

Christ to the world. We play 
a vital role in making Christ 

known — his love, mercy and compassion over-
whelm the coldness and extinguish the darkness 
in our hearts. At the beginning of a new year, let 

us entrust our lives to the intercession and      
protection of our Blessed Mother.   

NATIONAL MIGRATION WEEK 

From January 5-11, 2020, the Catholic Church in 

the United States will celebrate National          

Migration Week. The theme for this year’s      

celebration is “Promoting a Church and a World 

for All,” which reflects the need for Catholics to 

be inclusive and welcoming to all our brothers 

and sisters. It is a call for unity to stand in       

solidarity with and care for those who are        

excluded and marginalized.   

 
CATHOLIC TEACHERS IN PUBLIC 

SCHOOLS 
All Catholic teachers who teach in public schools 

are invited to a retreat, created just for you, on 

Saturday,  Jan. 25th at 9:00 a.m. to 1:30 p.m. at 

Maryknoll Fathers and Brothers, Ossining, NY. 

Your retreat leader, Deacon Bob Gontcharuk, 

will lead you on a journey of prayer and sharing 

on the theme, “Here I am, Lord.” Bishop Gerald 

Walsh, vicar emeritus for clergy, will celebrate 

the closing  Liturgy. Donation (to cover the cost): 

$25 per person. For more details, contact: Sr. 

Zelide Ceccagno at 914-965- 0490.  

  
CHAPEL  TREE 

Fr. Alfredo will make another chapel donor tree  

in honor of the families who donated to the    

construction of the chapel. Those who want to 

make a donation or complete the amount they 

have already donated of $300 or more, please put 

your contribution in an envelope, 

write  “donation to the chapel tree ” 

and your name, phone number and 

deposit it in the collection basket or 

deliver it to the office.  Thank you!  

THE EPIPHANY OF THE LORD                                                                                      JANUARY 5, 2020 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  January 4  

 5:00PM      Mr. Rick   

 7:30PM Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,      January 5  Epiphany  

9:00AM   Special Intentions    (Portuguese) 

11:00AM  Maria Tadeo, D’Árena and Cammarosano  
                                                   families 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

Monday   January 6 

 12:05PM   

 Tuesday,        January 7 

 8:30 AM  John and Antonio Fonseca 

Wednesday,   January  8     

 8:30AM     Elizabeth LaVerde   

 8:00PM     Special Intention (Portuguese) 

Thursday,    January 9    

12:05PM      Francisco Enxuto   

Friday,  January  10        

8:30 AM  In thanksgiving to St. Jude 

Saturday,  January 11 

5:00 PM  Francesco and Orania Errico 

7:30 PM Special Intentions (Portuguese)  

Sunday,     January 12   Baptism of the Lord 

9:00AM   Special Intentions  (Portuguese) 

11:00AM  Bruno, Lecce and Uomoleale families 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

     
The Sanctuary Lamp  burning near the           
tabernacle this week is in memory of Lydia 
Lifrieri Aiello.  
 
                          THANK YOU 
The beautiful religious calendars for 2020 
are made available to our parish community 
thanks – once again – to the generosity of 
Anthony Guarino and Guido Cicchetti of 
Yannantuono Funeral Home . We are very 
grateful for their thoughtfulness .  



EPIFANIA DO SENHOR                       5 DE JANEIRO, 2020  

SEMANA NACIONAL DA MIGRAÇÃO 

"Promovendo uma Igreja e um mundo para todos"  

De 5 à 11 de janeiro  

Por quase meio século, a Igreja Católica nos Estados 

Unidos celebrou a Semana Nacional das Migrações, 

é uma oportunidade para a Igreja refletir sobre as 

circunstâncias enfrentadas pelos migrantes, 

incluindo imigrantes, refugiados, crianças, vítimas e 

sobreviventes do tráfico humano. O tema da Semana 

Nacional de Migração 2020, "Promovendo uma 

Igreja e um mundo para todos", que reflete a 

necessidade dos católicos serem inclusivos e 

acolhedores para com todos os nossos irmãos e 

irmãs. É um apelo a união em solidariedade aqueles 

que são excluídos e marginalizados. 

 

ARVORE DE MEMORIAL DA CAPELA 

Padre gostaria de comunicar que ele 

fará mais uma arvore em homenagem 

as familias que colaboraram na 

construção da capela, portanto, 

aqueles que quizerem fazer a doação  

ou completar o valor que já doaram 

para que chegue a $300 dolares ou 

mais, vocês podem fazer. Coloque sua colaboração 

em um envelope, escreva doação para a capela e seu 

nome e deposite no cesto de coleta ou entregue na 

casa paroquial. Muito obrigada! 

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 se reune 

nas segundas às 19:30hs na Igreja.  

Participe!  

 
ANUNCIO: apartamento para alugar, 1 quarto, 1st 

ave., 914 665 4157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPIFANIA DO SENHOR  

Iniciamos o ano novo com a festa da Epifania do 

Senhor, na qual nós lembramos que Jesus Cristo veio 

para salvar todos os povos da terra.  Com Ele foram 

derrubados todos os muros de separação e ódio entre 

os seres humanos. Comecemos então o ano 2020 com 

o firme propósito de reconhecer, adorar e amar a 

Cristo em cada pessoa que encontraremos no nosso 

caminho, principalmente aqueles que estão perto de 

nós, como os membros de nossas família e da nossa 

comunidade, fazendo nossa parte colaboramos com 

nossa missão neste mundo.  

 
AGRADECIMENTO ESPECIAL 

Meus sinceros agradecimento por todas as 

expressões de afeto recebidas neste Natal e 

Ano Novo. Especial agradecimento a todos 

os voluntários que participaram na realização das 

liturgias do final do ano e também para aqueles que 

organizaram a Festa de Ano Novo que foi um 

sucesso. Deus lhes abençoe sempre!!!    

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 
Todas às quintas às 8 da noite na capela  

dirigida pelo grupo Eucaristós. 

 
SANTISSIMO EXPOSTO NA CAPELA 

Segunda e quinta das 12pm às 7pm 

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

 

 “As nações de toda a terra hão de adorar-vos,  

ó Senhor!” 

 


