
  
  
  

         

 

 

Lent: is a holy season in our Church’s year, it 

is holy because it calls us in a special way to  

holiness and encourages us to adopt holy habits 

of prayer, fasting, and almsgiving. 

  
Jesus invites us to dwell within His 

Presence.  

This Lenten season take a  

few extra minutes to be still 

before God in our Adoration 

Chapel. Quiet your heart 

that you might hear His 

heart speak: Heart to heart. 

Yes, come with all  your   

concerns and worries; come 

with all  your hopes and  

desires; come with all  your fears and     

unmet dreams; come with all  your sin and 

what burdens you down; come as you are. 

But most importantly simply come with 

your heart. Place it all  before Jesus present 

in the Blessed Sacrament. Quietly sit in His 

presence. Listen to His quiet voice.   

Chapel Hours 

Monday and Thursday   

12:00 PM to 7:00PM 

Tuesday, Wednesday and Friday   

8:30AM to 7:00PM 

   

The 2020 Cardinal’s 

Appeal has begun and 

our theme for this year 

is Teach – Serve – Sanctify, a theme intended 

to focus on our hearts and minds on the  

fundamental mission of the Church. Our Parish 

goal for the year is $22,000  To date $ 1,500.00 

was pledged from 5 families. Thank you for 

your generosity. 

 

Daylight Savings time begins next Sunday 

March 8 at 2:00am clocks are 

turned forward one hour 

FIRST SUNDAY OF LENT                                                                                                         March 1, 2020 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  February 29  

 5:00PM  Roger Powell  Tarter   

 7:30PM Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,       March 1   First Sunday of Lent 

 9:00AM Special Intentions     (Portuguese) 

11:00AM  Leonido Fernandes Monteiro and Family 

12:30PM Special Intentions     (Spanish) 

Monday,  March 2 

 12:05PM  Maria Bruno and Carmine and Olga Frezzo 

 Tuesday,        March 3         

 8:30 AM     

Wednesday,  March 4      

8:30AM             

8:00PM      Special Intentions (Portuguese &Spanish) 

Thursday,    March 5   

12:05PM       

Friday,   March 6                          First Friday 

8:30 AM  Gina DaRos  

Saturday,    March 7 

5:00 PM    Raffaela Curzio 

7:30 PM Special Intentions (Portuguese)  

Sunday,     March 8  Second Sunday of Lent 

 9:00 AM Special Intentions     (Portuguese) 

11:00AM Manuel Custodio de Jesus Neto and Family 

 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.     
 

   

Stations of the Cross during Lent 

Friday mornings following the 8:30 a.m.          

Mass  (English) 

Wednesday evenings 7:30 p.m. (Portuguese  
and Spanish)   

  



I DOMINGO DA QUARESMA                                                       1 DE MARÇO, 2020  

APELO  
ARQUIDIOCESANO 

Neste ano mais uma vez a 

arquidiocese nos apela para ajudar na campanha do 

Cardeal. O foco da campanha mudou um pouco, o 

objetivo principal agora é ajudar todas as paroquias 

da Arquidiocese em formação pastoral, ajuda 

financeira e ajuda em obras caritativas. Colaborem 

conforme vossas possibilidades. 

 

CALENDARIO PAROQUIAL 

 14 e 15 de março: RETIRO DE CURA E 

LIBERTAÇÃO com Marcio Mendes e Tiago 

Tomé. Ingressos disponiveis com Grupo de 

Oração ou no escritório da paroquia. 

 20 de março: reunião com ministros e leitores 

às 8pm. 

 25 de março: MISSA DE CURA E 

LIBERTAÇÃO, 8pm, em portugues e espanhol. 

 27 de março: confissões dos Crismandos 

 30 de março: CELEBRAÇÃO PENITENCIAL, 

7:30pm na igreja. 

 1 de abril: SHOW E ADORAÇÃO COM 

WALMIR ALENCAR, quarta-feira no ginásio 

de escola, ingressos também já estão disponiveis 

com o grupo de oração. 

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. 

CONSULADO ITINERANTE: estará na nossa 

paroquia na proxima quinta, dia 5 de março. 

ANUNCIOS: 
 Apartamento para alugar, 2 quartos, perto da 

Lincoln School, 914 665 4157. 
 Apartamento para alugar, 1 quarto, Mt. Vernon 

914 665 4157. 
 Quarto para alugar em Mt. Vernon, 914 562 

0022. 

QUARESMA  

Tempo de reflexão, 
conversão e penitência 

As tentações sofridas por 
nosso Senhor são para nós 
uma fonte de encorajamento 

e consolação. Se nosso Senhor e Mestre sofreu 
tentações, nós não podemos e não devemos esperar 
viver uma vida cristã sem experimentar testes 
similares. Será que imitar nosso Salvador e líder, é 
dizer: "Satanás fora daqui?". Nosso objetivo na vida 
não é recolher tesouros, honras e prazeres. Nós 
estamos aqui por poucos anos, para merecer a vida 
eterna que Cristo conquistou para nós. Será que 
vamos ser tão tolos de trocar a nossa herança por um 
prato de lentilhas simples (Gênesis 25:29-34)? A 
Quaresma é uma oportunidade de ouro para rever o 
nosso passado e fazer resoluções sensatas para o 
nosso futuro. 

 

VIA-SACRA  

Venham todos em oração acompanhar o sofrimento 

de Jesus na sua Paixão e contemplar sua presença 

gloriosa no Santíssimo Sacramento. Nas quartas-

feiras da quaresma às 19:30h. 

ENSAIOS PARA A PAIXÃO: todos os sábados às 

4 da tarde no ginásio da escola. 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

Todas às quintas às 8 da noite na capela  

dirigida pelo grupo Eucaristós. 

“ Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos 

contra vós.” 

 
SANTISSIMO EXPOSTO NA CAPELA 

Aproveitemos deste tempo quaresmal para 

intensificar nossas orações na presença de Nosso 

Senhor Jesus Cristo Sacramentado.  

Segunda e quinta das 12pm às 7pm 

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

 
MISSA DO SAGRADO CORAÇÃO 

Nesta sexta, primeira do mês, dia 6 de março  

às 8 da noite. 


