
  
    

 
 
     
 

 

 

 

“Come after me, and I will make you fishers  

                            of men.”       
 

 

 Chapel Hours 

 Monday and Thursday   

 12:00 PM to 7:00PM 

 Tuesday, Wednesday and Friday   

 8:30AM to 7:00PM 

 o2017220187222n (in Spanish) 

            CARDINAL’S APPEAL 2020 
The Cardinal’s Appeal of 2020 begins this 
weekend in our parish. It is only with your help 
that the Cardinal's appeal continues to be a 
light of hope for our brothers and sisters 
through our ministries and charities. You will 
receive a letter from Archbishop Dolan asking 
for your support for the vital ministries,  
programs and services provided through the 
resource each year. When you receive your  
letter, please fill out your pledge card and send 
it back. Your generosity is much appreciated.    
  
 ANNUAL CONTIBUTIONS 2019 for income 
tax  purposes, are available, please call the   
parish office 914-668-5861 for your request. 
 
PARISH COUNCIL MEETING: Tuesday, 
January 28 at 8:00PM . 

 
BLESSING OF THROATS 

The traditional blessing of the 
throats for Feast of St. Blaise 
will take place during the   
Masses next weekend Saturday 
and Sunday. and on Feast day  
February 3rd. at the 12:05PM 
mass.   

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                                        JANUARY 26, 2020 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  January 25  

 5:00PM      Silvio dos Santos  Augusta Lisboa and  

Antonio Moura 

 7:30PM Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,      January 26 Third Sunday in  Ordinary 

Time  

9:00AM   Special Intentions    (Portuguese) 

11:00AM   Emma and Daniel J. Funicello Sr. 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

Monday   January 27            

 12:05PM   Al Michael Monteiro 

 Tuesday,        January 28              St. Thomas Aquinas 

 8:30 AM     Manuel Custodio de Jesus Neto 

Wednesday,   January  29     

8:30AM        Marie Gentile    

 8:00PM     Special Intention (Portuguese) 

Thursday,    January 30    

12:05PM   Roger Powell Tarter   

Friday,  January   31          St.  John Bosco 

8:30 AM  Michael Reeve 

Saturday,  February 1 

5:00 PM  Francisco and Lauretta Lecce 

7:30 PM Special Intentions (Portuguese)  

Sunday,     February  2 Presentation of the Lord 

 

9:00AM   Special Intentions  (Portuguese) 

11:00AM  JoAnn Demersky  (1st anniversary in heaven) 

12:30PM  Special Intentions (Spanish) 

     
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 Sally Rizzetta                



III DOMINGO DO TEMPO COMUM        26 DE JANEIRO, 2020  

APELO  ARQUIDIOCESANO 

O Apelo Arquidiocesano de 2020 

inicia neste final de semana na nossa paroquia. Ë 

apenas com sua ajuda que o apelo do Cardeal 

continua a ser uma luz de esperança para os nossos 

irmãos e irmãs através de nossos ministérios e 

instituições de caridade. Você irá receber uma carta 

do Arcebispo Dolan pedindo o vosso apoio para os 

vitais ministérios, programas e serviços prestados 

através do recurso a cada ano. Quando você receber 

sua carta, por favor preencha o seu cartão de 

compromisso e envie-o de volta. Sua generosidade é 

muito apreciada. Por favor, responda com sincera 

compaixão ao Apelo de 2020!!! 

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! 

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.   

ANUNCIOS: 
 

-REUNIÃO CONSELHO PAROQUIAL: terça dia 28 

às 8 da noite no escritorio paroquial. 

-REUNIÃO COM PAIS DA PRIMEIRA 

COMUNHÃO: quinta, dia 6 de fevereiro às 7:30pm na 

igreja. 

-REUNIÃO COM CORAIS: sábado, dia 22 fevereiro 

às 2pm. 

-Aluga-se vagas para estacionamento de carro ou van em 

Mt. Vernon. Maria de Souza 914 667 8585 

-Sirlene procura trabalho 914 792 8842 

Jesus começa a pregar na Galiléia e chama seus 
primeiros discípulos... 

 
18Quando Jesus andava à beira do 
mar da Galileia, viu dois irmãos: 

Simão, chamado Pedro, e seu irmão 
André. Estavam lançando a rede ao 
mar, pois eram pescadores. 19Jesus 
disse a eles: “Segui-me, e eu farei de 

vós pescadores de homens”. 20Eles imediatamente 
deixaram as redes e o seguiram.” (Mt4, 18-20) 

Peçamos ao Senhor, para nós e para toda a Igreja, o 
dom de uma verdadeira conversão dos nossos 
corações, permitindo-nos receber Cristo como a 
única Luz a seguir. 

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

dirigida pelo grupo Eucaristós. 

 

“O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a 

proteção da minha vida.” 

 

SANTISSIMO EXPOSTO NA CAPELA 

Segunda e quinta das 12pm às 7pm 

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

 

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. 

BENÇÃO DA GARGANTA 

No próximo final de semana haverá benção das 

gargantas em todas as missas lembramos a Festa de 

São Brás padroeiro das doenças da garganta no dia 3 

de fevereiro.  

Grupo de Oração da RCC se reunne 

nas segundas às 19:30hs na Igreja.  

Participe!  

 


