
  
Many of the incidents which        
accompanied Christ's baptism are 
symbolical of what happened at 
our Baptism. At Christ's baptism 
the Holy Spirit descended upon 
Him; at our Baptism the Trinity 
took its abode in our soul. At His 
baptism Christ was proclaimed 
the "Beloved Son" of the Father; 
at our Baptism we become the 

adopted sons of God. At Christ's baptism the 
heavens were opened; at our Baptism heaven was 
opened to us. At His baptism Jesus prayed; after 
our Baptism we must pray to avoid actual sin. 
                 -Excerpted from Msgr. Rudolph G. Bandas 
  

                  
 

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 bring to the parish office.   
Thank you!  
 

REPORTING OF MISCONDUCT 

Anyone who needs to report an alleged incident 
of sexual abuse of a minor by a priest, deacon, 
religious, or lay person serving in the            
Archdiocese of New York is asked to contact    
Sr. Eileen Clifford, O.P. at  212-371-1000 x 
2949.  or e-mail at victimsassitance@archny.org.       
Information can also be found on the              
archdiocesan website, www.archny.org. In   
keeping with the archdiocesan policy regarding 
sexual abuse of minors, this information is      
provided to ensure that our children remain safe 
and secure.   
 

 ANNUAL CONTIBUTIONS 2019 for income 
tax  purposes, are available, please call the parish  
office 914-668-5861 for your request. 
 
                         MEMORIALS 
Masses, Sanctuary Lamps, Bread and Wine for  
2020 are available for your intentions . 
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MASS INTENTIONS  

Saturday,  January 11  

 5:00PM             Francesco and  Orania Errico  

 7:30PM Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,      January12   Baptism of the Lord 

9:00AM   Special Intentions    (Portuguese) 

11:00AM   Bruno, Lecce and Uomoleale families 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

Monday   January 13                St. Hilary 

 12:05PM  Guiseppe Giordano (birthday in heaven) 

 Tuesday,        January 14 

 8:30 AM    

Wednesday,   January  15     

8:30AM  Elizabeth and Charles   Powers 

 8:00PM     Special Intention (Portuguese) 

Thursday,    January 16    

12:05PM      Francisco Enxuto   

Friday,  January  17               St. Anthony , Abbot 

8:30 AM   

Saturday,  January 18 

5:00 PM Louis DeAngelo Jr. 

7:30 PM Special Intentions (Portuguese)  

Sunday,     January 19     

9:00AM   Special Intentions  (Portuguese) 

11:00AM   Vincent Racaniello 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

     
The Sanctuary Lamp  burning near the           
tabernacle this week is in gratitude to 
Blessed Sacrament and Our Lady of Fatima. 
        
 

             

              Chapel Hours 

       Monday and Thursday   

       12:00 PM to 7:00PM 

   Tuesday, Wednesday and Friday   

       8:30AM to 7:00PM 
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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. 

ATESTADO DE CONTRIBUIÇÃO 2019 

Os paroquianos que gostariam de obter a carta do 

imposto de renda referente às doações feitas à Igreja 

no ano de 2019, por favor, ligar no escritorio para 

fazer seu pedido. Agradecemos sua oferta, ajuda, 

apoio, dedicação e presença.   

MANTENDO NOSSAS CRIANÇAS SEGURAS 

Em consonância com a política da Arquidiocese em 

relação ao abuso sexual de menores, essa 

informação é fornecida para garantir que nossos 

filhos permaneçam seguros e protegidos. Caso 

alguem saiba e precise denunciar um suposto 

incidente de abuso sexual de um menor por 

sacerdote, diácono, religioso ou leigo servindo a 

Arquidiocese de Nova York, por favor, contactar Sr. 

Eileen Clifford, OP no telefone 212-371-1000 x 

2949 ou pelo e-mail  victimassistance@archny.org. 

A informação também pode ser encontrada no site 

da arquidiocese www.archny.org. 

“A liturgia deste domingo nos 

convida  a contemplar e meditar o 

mistério do Batismo do Senhor. 

Pedindo para ser batizado por 

João, Jesus mostrou a sua total 

solidariedade para conosco. 

Assumiu assim o peso dos nossos 

pecados e abriu para nós as 

portas da vida nova como 

membros do seu Reino. Aproveitemos deste dia para 

lembrar e renovar os nossos compromissos 

batismais. No dia do nosso batismo também nós 

fomos declarados filhos e filhas amados do Pai e 

recebemos os mesmos poderes de Cristo: Sacerdote, 

Profeta e Rei. Neste novo ano, tentemos viver com 

maior consciência e responsabilidade a nossa 

condição de cristãos mediante a oração e a 

celebração dos sacramentos, conhecendo melhor e 

proclamando a palavra de Deus e servindo com 

amor os nossos irmãos e irmãs.” 

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. 

 

“Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo!” 

 

SANTISSIMO EXPOSTO NA CAPELA 

Segunda e quinta das 12pm às 7pm 

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

 

  

Grupo de Oração da RCC se reune 

nas segundas às 19:30hs na Igreja.  

Participe!  


