XXX SUNDAY IN ORDINARY TIME

OCTOBER 29, 2017

MASS INTENTIONS
Saturday, October 28
5:00PM

Frank Pucci

7:30PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, October 29

30th Sunday in Ordinary
Time

9:00AM

Speedy Recovery of Katalin Papp and
Special Intention ( Portuguese)

11:00AM

Phillip Mattam

12:30PM

Jose and Patricia Rivadeneira– 40th Wedding
Anniversary

Monday, October 30
12:05PM

Vincent and Augustino Miele and family
Roger Powell Tarter

Tuesday, October 31
8:30AM

Henriqueta ,and Carlos Padroso and
Gracinda Morais

Wednesday, November 1– ALL SAINTS DAY

8:30AM

All Saints

7:00PM

Special Intentions (Portuguese)

8:00PM

Special Intentions (Spanish)

Thursday, November 2 ALL SOULS
All Souls and Roger Powell Tarter
12:05PM
Special Intentions (Portuguese
7:00PM
Special Intentions (Spanish)
8:00PM
Friday, November 3– St. Martin de Porres
Bruno, Lecce and Uomoleale Families
8:30AM
James Tarter
Saturday, November 4
5:00PM

Sylvia Acri
Elizabeth Powell Tarter

7:30PM

Special Intention (Portuguese)

Sunday, November 5

In observance of the holyday the Parish Office
will be closed.
All Souls Day is Thursday, November 2nd.
Masses will be celebrated at 12:05p.m. in
English, 7:00p.m. in Portuguese and 8:00 p.m.
in Spanish.
If you would like to remember the Souls of your
deceased family and friends in the Holy
Sacrifice of the Mass on All Souls Day and
throughout the month of November please use
the envelopes that are available in your
envelope packet and in the church vestibule.
Please drop your intentions in the collection
basket or to the parish office. S 9am-4pm a EUCHARISTIC ADORATION
First Friday, November 3rd following
the 8:30 a.m. Mass.
SPECIAL COLLECTION
A request has been made to the bishops across
the country to consider a special collection to
assist in the recovery efforts by those afflicted
by the natural disasters which have occurred
over the past few months. We will take up this
collection next Sunday.

31st Sun in Ordinary Time

9:00AM

Abuela Delia - Special Intentions( Portuguese)

11:00AM

Sylvia Acri
Altagracia Hernandez Diaz

12:30PM

All Saints Day is Wednesday, November 1st.
It’s a Holy Day of Obligation. Masses will be
celebrated at 8:30 a.m. in English, 7:00.p.m. in
Portuguese and 8:00p.m.in Spanish.

Special Intentions (Spanish)

Next Sunday, November 5th at
2 a.m. Daylight Saving Time
ends. Remember to turn your
clocks back one hour.

XXX SUNDAY IN ORDINARY TIME

OUTUBRO 29, 2017

DIA DE TODOS OS SANTOS

DIA DE FINADOS

Durante o ano, a
Igreja celebra uma
por uma as festas de
todos os Santos. E no
dia 1 de novembro a
Igreja junta todos os
Santos em uma só
festa. A festa de Todos os Santos deve inspirar-nos
com uma grande esperança pois entre os santos no
céu estão alguns que nós conhecemos. Todos viviam vidas terrenas como a nossa, eles foram batizados, marcados com o sinal da fé, eles eram fiéis ao
ensinamento de Cristo e se foram antes de nós para
o lar celestial onde eles nos chamam a segui-los. O
Evangelho das Bem-aventuranças, lido no dia, ao
mesmo tempo que mostra a felicidade dos santos
mostra também, o caminho que eles seguiram.
Dia 1 de novembro, quarta-feira, é dia santo de
obrigação de ir a missa. Teremos missas às
8:30AM em inglês, às 7PM em português e às
8:00PM em espanhol.
O escritório paroquial será fechado em observância do Dia Santo.

No dia 2 de novembro celebramos a memória de
todos os fieis defuntos. Se você gostaria de lembrar
da alma de seus entes queridos, famíliares e amigos
na santa Missa, por favor, use o envelope que está
disponível no pacote de envelopes ou no vestíbulo da
igreja e o deposite na cesta de coleta ou no escritório
da paróquia. Teremos missa neste dia às 12:05 em
ingles, 7PM em português e às 8PM em espanhol.

Grupo de Oração da RCC reúne-se todas as
segundas-feiras, às 19:30h na Igreja.
Participe!

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 19:00 hrs.

COLETA ESPECIAL
Um pedido foi feito aos bispos em todo o país para
considerar uma coleção especial para auxiliar nos
esforços de recuperação por aqueles afetados pelas
catástrofes naturais que ocorreram nos últimos
meses. Vamos fazer essa coleta no próximo final de
semana.
MISSA
EM
HONRA
AO
SAGRADO
CORAÇÃO: próxima sexta-feria, dia 3 de
novembro às 8 da noite.
MUDANÇA DE HORÁRIO: Lembrem-se que no
próximo domingo acaba o horário de verão, portanto
a missa já será no novo horário, devemos atrasar
nosso relógio uma hora.
ANUNCIOS



Maria de Belem procura trabalho como faxineira
ou babysitter: 914-771-1112.
Ze Carlos procura trabalho como carpinteiro
914-771-1114.

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.

HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL
Segunda

9am-4pm

e

6pm-8pm

Terça

9am-2:30pm e

6pm-8pm

Quarta

9am-4pm

6pm-8pm

Quinta

9am-2:30pm e 6pm-8pm

Sexta

9am-2:30pm e 6pm-8pm

e

