
  
   I am the 

light of the 

world. Says 

the Lord; 

whoever    

follows me 

will have the 

light of life. 

 

 
  

     

               All ARE INVITED !!!!! 

 We are happy to announce that next Sunday, 
February 16th  
Most Reverend Edmund 
Whalen, the new Auxiliary  
Bishop of the Archdiocese of 
New York will be here at our 
parish.  He will introduce      
himself to our vibrant parish 
community as well as wishing 

him our congratulations. 
It will be a dual celebration. We will also be 
celebrating the Birthday/Retirement of our dear 
pastor Father Alfredo Monteiro. 
 
Next Sunday, February 16 there will be a  
Trilingual Mass celebrated at 11AM followed 
by a reception in the gym.  
(There will be no 9:00AM or 12:30PM mass) 
     
                 CARDINAL’S APPEAL 2020   
The Cardinal’s Appeal of 2020 has begun in 
our parish. As we consider our pledge to the 
2020 Cardinal’s Appeal, we recognize that all 
we have is a gift from God.  As a sign of our       
gratitude, we respond with a gift to the Appeal, 
which helps all Catholic institutions do their 
work of ministering to the needs of God’s      
people . 
  
 ANNUAL CONTIBUTIONS 2019 for income 

tax purposes, are available, please call the   

parish office 914-668-5861 for your request. 

 There are Masses available for 
your intentions for February and 
March. 
  

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                                   FEBRUARY 9, 2020 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  February 8  

 5:00PM        Jim DiLieto and   Anthony and Marie Pacino 

 7:30PM Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,      February 9  Fifth Sunday in Ordinary 

Time 

9:00AM   Special Intentions    (Portuguese) 

11:00AM   

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

Monday   February 10              St. Scholastica 

 12:05PM  Eltore and Maria Giordano (31st anniversary ) 

 Tuesday,        February 11             Our Lady of Lourdes 

 8:30 AM    In thanksgiving for graces received for  

  Sabine Exantus   

Wednesday,   February 12   

8:30AM       Albert Crocco   

8:00PM     Special Intention (Portuguese) 

Thursday,    February 13   

12:05PM    Frank Gentile (Birthday in Heaven)  

Friday,   February 14       Sts. Cyril, Monk Methodius  

8:30 AM Altagracia Hernandez Diaz (3rd anniversary in heaven) 

Saturday,  February 15 

5:00 PM  Fr Alfredo Monteiro  (birthday) 

7:30 PM Special Intentions (Portuguese)  

Sunday,     February  16 Sixth Sun. Ordinary Time 

11:00AM   Emily Toscano                    (Trilingual Mass) 

 ————-

- 

 ——————————————————— 
 The Sanctuary Lamp  burning near the           
tabernacle this week is in memory of  Lydia 
 Lifrieri Aiello 
 
            
                              Chapel Hours 

                 Monday and Thursday   

                   12:00 PM to 7:00PM 

   Tuesday, Wednesday and Friday   

                    8:30AM to 7:00PM 

 

  



QUINTO DOMINGO DO TEMPO COMUM                                 9 DE FEVEREIRO, 2020  

APELO  ARQUIDIOCESANO 

Ao considerarmos nosso com-

promisso com o Apelo de 2020, 

reconhecemos que tudo o que temos é um presente 

de Deus. Como sinal de nossa gratidão, responde-

mos com uma doação ao Apelo, que ajuda as        

instituições católicas de toda a Arquidiocese a     

realizar seu trabalho de ministrar às necessidades do 

povo de Deus.  

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.   

 

SEGUNDA COLETA 

Neste final de semana teremos a coleta do Óbolo de 

São Pedro. "Chama-se óbolo de São Pedro a ajuda 

económica que os fiéis oferecem ao Santo Papa, 

como sinal de adesão à solicitude do Sucessor de 

Pedro, realtiva às múltiplas carências da Igreja 

universal e às obras de caridade em favor dos mais 

necessitados". 

 

CONSULADO ITINERANTE: estará na nossa 

paroquia no dia 5 de março. 

 
 
ANUNCIOS: 
 
-ENTREVISTA COM CANDIDATOS A 

CRISMA: 14 de fevereiro, sexta, às 7pm 

-REUNIÃO COM PAIS DA CRISMA: sexta, dia 

28 de fevereiro às 7:30pm na igreja. 

-REUNIÃO COM CORAIS: sábado, dia 29 

fevereiro às 2pm. 

- Apartamento para alugar, um quarto grande, 

utilidades incluso. 914 665 4157. 

- Sirlene procura trabalho 914 792 8842 

UM CONVITE MUITO ESPECIAL  

Temos o prazer de anunciar que no 

próximo domingo, 16 de fevereiro, o 

reverendo bispo Edmund Whalen,  novo 

bispo auxiliar da arquidiocese de Nova 

York responsavel pelas paroquias, estará 

aqui em nossa comunidade. Será uma dupla 

celebração, pois alem de apresentarmos nossa 

paroquia para o novo bispo e parabeniza-lo por sua 

nomeação, também estaremos celebrando o 

aniversário e aposentadoria de nosso querido pastor, 

padre Alfredo Monteiro. Teremos uma só missa neste 

dia às 11am seguida de uma recepção no ginasio, 

todos são convidados. 

 

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

dirigida pelo grupo Eucaristós. 

 

“Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece 

para sempre o bem que fez.” 

 

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. 

 
Grupo de Oração da RCC se reunne 

nas segundas às 19:30hs na Igreja.  

Participe!  

 

 

RETIRO DE CURA E LIBERTAÇÃO 

Com Marcio Mendes e Tiago Tomé a realizar-se nos 

dias 14 e 15 de março. Ingressos e mais informações 

com Gizeli 203 822 1963 


