
  
Lord you are truly the  

Savior of the world;  

give me living water,  

that I may never thirst again. 
          

           
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 & Thursday  12:00 PM to 7:00PM 

Tuesday, Wednesday & 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. Next weekend is IN-PEW weekend. 

You will have a opportunity to make your 

pledge if you have not done so. Thank you for 

your generosity. 

   

Announcement: following the recommenda-

tions of the Archdiocese in an attempt to slow 

the spread of the Corona virus and protect the 

vulnerable population, meetings, Religious  

Education and Youth groups are canceled until 

March 23. We will keep you updated if the 

cancellation is extended. 
 

Parish Council meeting: Tuesday, March 

24th at 8:00PM 

THIRD SUNDAY OF LENT                                                                                                      March 15, 2020 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  March 14  

5:00PM   Altagracia Hernandez Diaz 

 7:30PM Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,       March 15   Third Sunday of Lent 

 9:00AM Special Intentions     (Portuguese) 

11:00AM  DiGisco and Levarde families 

12:30PM Special Intentions     (Spanish) 

Monday,  March 16                    

 12:05PM  Marie Gentile 

 Tuesday,        March 17                      St. Patrick 

 8:30 AM    

Wednesday,  March 18   St Cyril of Jerusalem 

8:30AM        Silvio dos Santos (11th anniversary in heaven)   

8:00PM        Special Intentions (Portuguese &Spanish) 

Thursday,    March 19  St. Joseph 

12:05PM    Giuseppe Giordano   

Friday,   March 20                           

8:30 AM    

Saturday,    March 21 

5:00 PM Leonido Fernandes Monteiro and Family 

7:30 PM Special Intentions (Portuguese)  

Sunday,     March 22  Fourth Sunday of Lent 

 9:00 AM Special Intentions     (Portuguese) 

11:00AM Canino Abate (31 anniversary in heaven) and 
Michael Buglione 

 12:30PM  Special Intentions     (Spanish) 

  ——————————————————— 
The Sanctuary Lamp  burning near the           
tabernacle this week is in gratitude to the Sacred 
Heart of Jesus. 
 
   

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)   



TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA                               15 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. 

FEIRA DA PECHINCHA 

Acontecerá nos dia 21 e 22 de março no 

ginasio da escola para arrecadar fundos 

para a pastoral de solidariedade. Doações podem ser 

deixadas na escola na sexta dia 20 a noite.  

COMUNICADO 

Seguindo as recomendações da arquidiocese na 

tentativa de diminuir a propagação do Corona virus 

e proteger a população vulneravel, as reuniões, os 

encontros de catequese e grupo de jovens estão 

cancelados até dia 23 de março. Manteremos 

vocês atualizados caso o cancelamento for 

extendido.  

CALENDARIO PAROQUIAL 

 24 de março: reunião conselho paroquial às 

8pm. 

 25 de março: MISSA DE CURA E 

LIBERTAÇÃO, 8pm, em português e espanhol. 

 27 de março: confissões dos Crismandos 

 30 de março: CELEBRAÇÃO PENITENCIAL, 

7:30pm na igreja. 

 6 de abril- Segunda da Reconciliação: todas as 

paróquias da Arquidiocese de NY, incluindo a 

nossa, terão sacerdotes disponíveis para ouvir 

confissões de 4PM às 8PM. 

 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 Oração da RCC se reune nas 

segundas às 19:30hs na Igreja.  

Participe!  

 

SENHOR, DAI-ME ÁGUA VIVA!  

"A água da vida, o dom do Espírito 
Santo, só pode ser dada pelo 
Senhor Jesus a quem o Pai enviou 
ao mundo para dar a todos os 
homens a vida eterna, isto é, a 
felicidade sem fim. O ser humano é 
capaz de dar aos outros carinho, 
dinheiro, poder, glória humana, a 
honra, a carreira ... mas não a 

felicidade sem fim que, uma vez que é um bem 
ilimitado, pertence ao divino, à esfera do infinito! 
Em nosso caminho de conversão, que grande graça é 
encontrar o Senhor Jesus esperando pacientemente 
por nós ao lado de nossos poços sem sentido. 
Quando, como a Samaritana, estamos cansados das 
coisas deste mundo, de tantos poços quase vazios, 
então o Mestre Divino esta especialmente perto de 
nós. Ele nos pede para dar-lhe algo para beber, ele 
pede-nos para confiar nEle para saciar o nosso 
coração e se nós confiamos Nele descobrimos a 
alegria de encontrar o verdadeiro bem, a fonte de 
água cristalina.” 

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 7:30  da noite na igreja. 

 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

Todas às quintas às 8 da noite na capela  

dirigida pelo grupo Eucaristós. 

“Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz 

do Senhor!”  

 

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 

LEMBRANÇA DE FLORES NA PÁSCOA 

Os envelopes da lembrança de flores para a 

Páscoa pode ser encontrados em seu pacote 

de envelopes ou no vestíbulo da igreja para 

recordar dos seus entes queridos falecidos 

na Páscoa.  

 


