
  
From the shining cloud the 
Father’s  
voice is heard: 
This is my beloved Son, 
hear him.  
  

          

  
         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 im-

portantly 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   

Thank you for your generosity. 

 Catholic Relief Services  
Next weekend we will take up a second        
collection for CRS. Your donation carries out 
the commitment of the Bishops of the United 
States to assist the poor and vulnerable       
overseas.     

SECOND SUNDAY OF LENT                                                                                                    March 8, 2020 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  March 7  

 5:00PM     Raffaela Curzio   

 7:30PM Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,       March 8   Second Sunday of Lent 

 9:00AM Special Intentions     (Portuguese) 

11:00AM   Manuel Custodio de Jesus Neto and Family 

12:30PM Special Intentions     (Spanish) 

Monday,  March 9                   St. Frances of Rome 

 12:05PM  Marianina Andrea Pucci 

 Tuesday,        March 10        

 8:30 AM  Fernando Llamas  (good health operation today ) 

Wednesday,  March 11    

8:30AM       Leonido Fernandes    Monteiro and family 

8:00PM      Special Intentions (Portuguese &Spanish) 

Thursday,    March 12   

12:05PM       

Friday,   March 13                           

8:30 AM    

Saturday,    March 14 

5:00 PM Altagracia Hernandez Diaz 

7:30 PM Special Intentions (Portuguese)  

Sunday,     March 15  Third Sunday of Lent 

 9:00 AM Special Intentions     (Portuguese) 

11:00AM DiGisco and Levardi Families 

 12:30PM  Special Intentions     (Spanish) 

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

   

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)   



SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA                                 8 DE MARÇO, 2020  

APELO  ARQUIDIOCESANO 

A campanha do Apelo tem 

por tema e fundamento 

Ensinar, Servir e 

Santificar, a intenção deste tema é tocar em nossos 

corações e mentes sobre a missão fundamental da 

Igreja. Nossa meta para este ano é de US $ 22.000.  

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. 

Grupo de Oração da RCC se reune nas 

segundas às 19:30hs na Igreja.  

Participe!  

 

ANUNCIOS: 

 Apartamento para alugar, 2 quartos, perto da 

Lincoln School, 914 665 4157. 

 Apartamento para alugar, 1 quarto, Mt. Vernon 

914 665 4157. 

 

O MISTÉRIO DA TRANSFIGURAÇÃO: 

Revelação da nossa dignidade! 

―Cristo nos pede para  

segui-lo, carregar a nossa 

cruz diariamente e sermos 

conscientes de que o final 

de nossa jornada não é o 

Calvário, mas a ressurreição, a entrada para uma 

vida de glória com nosso Salvador ressuscitado. O 

cristão que agarra a sua cruz de perto e de livre 

vontade, sabendo o seu valor para sua vida real, vai 

encontrá-la mais leve e não um fardo, mas um 

prazer. O homem que tenta se safar de sua cruz, e 

que se rebela contra aquEle que a enviou, irá 

encontrar uma cruz com o dobro do peso e sem o seu 

valor libertador e redentor. Deixemo-nos iluminar e 

animar pela cena da Transfiguração para que cada 

um de nós possa, hoje e sempre, cumprir as 

exigências de Deus para nós, de modo que quando 

cheguemos ao final da nossa peregrinação por esta 

vida, possamos ter a certeza de ver Cristo na sua 

glória, pronto para nos receber em seu eterno e 

glorioso reino.” 

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. 

“Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a 

vossa salvação!” 

 

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 

 

 


