XVI I Sunday in Ordinary Time
MASS INTENTIONS
Saturday, July 29th

St. Martha

5:00PM

Manuel Custódio de Jesus Neto & family

7:30PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, July 30th
9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM Cecilia Mancuso –25 year anniversary
12:30PM

Special Intentions (Spanish)

Monday, July 31th
8:30AM

Manuel Custódio de Jesus Neto & honor Five
Wounds of Jesus

Tuesday, August 1st
8:30AM

Al Michael Monteiro & family

Wednesday, August 2nd
8:30AM

Patricia & Joseph Del Savio

8:00PM

Special Intentions (in Portuguese)

Thursday, August 3rd
8:30AM

Al Michael Monteiro & family

Friday, August 4th
8:30AM

Al Michael Monteiro & family

July 30, 2017
“All the things
in this world are
gifts of God,
presented to us
so that we can
know God more
easily and make
a return of love
to God more
readily…We should not fix our desires on
health or sickness, wealth or poverty, success
or failure, a long life or a short one. For
everything has the potential of calling forth
in us a deeper response to our life in God. “
OUR LADY OF ARCO NOVENA/MASS
We will be honoring Our Lady of Arco with
novena prayers and the rosary started July
15th thru September 9th at 4:30 pm before
the 5 pm mass. A mass honoring Our Lady
of Arco will be held on September 9th at 5
pm. All are welcomed.
TAG SALE
The parish will have a tag sale on the weekend of August 5th and 6th from 9AM to 5PM.
If you have any items you would like to donate please bring them to the school cafeteria
from 9AM to 3PM.
Stewardship- July 23, 2017 is $4,851.00

Saturday, August 5th
5:00PM

Faro Randazzo

7:30PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, August 6th
9:00AM

Baptism
The Transfiguration of the Lord

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM Joaquim Chaves & Carmenda
12:30PM

Special Intentions (Spanish)

SUMMER MASS SCHEDULE : Monday thru Friday
Masses will be celebrated at 8:30AM during the months of
July and August.

Call the rectory to make appointment for
instructions at least four weeks prior to
baptism. Baptism preparation: Thursday before Baptism at 7:00 pm.

Weddings

Arrangements should be made at least six
months in advance. Please make Church
arrangements before reception arrangements.
Couples must attend a marriage preparation
program (Pre-Cana).

Home Visits

The Sacraments of Reconciliations and
Anointing of the Sick can be celebrated in
PLEASE NOTE FOR OFFICE HOURS: During the the homes of sick and elderly parishioners.
month of August our office hours will be Monday through The can receive Holy Communion. Please
contact Parish Office.
Friday from 9:30AM to 11:30AM and 6:00PM to 8PM

XVI I Domingo do Tempo Comum
“O Reino dos Céus é como

um tesouro escondido no
campo. Um homem o
encontra e o mantém
escondido. Cheio de alegria,
ele vai, vende todos os seus
bens e compra aquele
campo”. (Mt 13,44)
“A conclusão desta parábola e também das outras
que estamos ouvindo nos últimos finais de semana
recai sobre a compreensão ou o discernimento:
“Vocês compreenderam tudo isso?” Não se trata
simplesmente de entender o sentido das parábolas,
mas antes de compreender (tomar consigo, apropriarse), assumir o ensinamento e a prática do Reino que
elas manifestam. Trata-se de compreender o mistério
do Reino, que pode ser resumido em dois pontos: 1.
O mistério do Reino já foi e continua sendo
manifestado naquilo que Jesus diz e realiza; 2. O que
ele diz e realiza se prolonga na práxis da comunidade
cristã em meio a uma sociedade conflituosa. A
função da comunidade não é fazer a triagem ou fugir
da realidade, mas dar continuidade à prática de
Jesus.”
APELO DO CARDEAL 2017
Se você ainda não
contribuiu, ainda há
tempo. Por favor
colabore!

Batismo

Favor ligar para a paróquia para receber instruções
pelo menos três semanas antes do batizado.
Preparação para Batismo: quinta-feira antes do Batismo às 20:00 hrs.

Casamentos

Ligar para Paróquia pelo menos com seis meses de
antecedência. Por favor, fazer arranjos com a Igreja
antes dos demais. Casais devem participar de um
curso de preparação para o matrimônio oferecido
pela arquidiocese (Pre-Cana).

Aos Doentes

Estamos disponiveis para celebrar os Sacramentos da
Reconciliação e Unção dos Enfermos e levar a
Sagrada Comunhão nas casas dos paroquianos
doentes ou idosos. Por favor ligar para o escritório
para agenda a visita.

30 de Julho, 2017
MATRICULAS PARA CATEQUESE
As MATRÍCULAS para os encontros de catequese
do ano 2017-2016 vão até final de agosto, tanto
para crianças e adolescentes, como para adultos que
ainda não receberam os sacramentos do Batismo e
da Confirmação ou ainda não fizeram a Primeira
Comunhão. As crianças e adolescentes que
participaram da catequese o ano passado precisam
se matricular novamente. Teremos catequistas após
as missas para realizar a matrículas ou no escritório
paroquial de segunda à sexta, das 9:30am às
11:30am ou 6:00PM às 8:00PM. Mais informações:
(914) 668 5861
FEIRA DA PECHINCHA
Próximo final de semana, dias 5 e 6
DE AGOSTO. Doações já podem
ser deixadas na cafeteria da escola
das 9:00AM às 3:00PM!
MISSA DA ASSUNÇÃO DE
NOSSA SENHORA
Teremos missa extraordinária no dia da festa
liturgica da Assunção de Nossa Senhora (dia de
obrigação de missa). Os horarios das missas serão
12:05PM em inglês, 7:30PM em português e
8:15PM em espanhol na terça-feira dia 15 de
agosto.

Grupo de Oração da RCC
reúne-se todas as
segundas-feiras, às 20h,
na Igreja.
DIZÍMO: dia 23 de Julho foi $4,851.00
COMUNICADOS
MISSAS SEMANAIS EM INGLÊS: nos meses de
julho e agosto as missas semanais de segunda à sexta
em inglês, serão celebradas às 8:30AM.
HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL
NO MÊS DE AGOSTO: segunda à sexta das
9:30AM às 11:30AM e 6:00PM às 8PM.

