XXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME

MASS INTENTIONS
Saturday, September 9th

St. Peter Claver

5:00PM

Our Lady of Arco Feast

7:30PM

Special Intention (Portuguese)

Sunday, September 10th
9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM Daniel Rozario
12:30PM

Special Intentions (Spanish)

Monday, September 11th
12:05PM

Mary LaVerdre Ferro & Victims and Families 9/11

Tuesday, September 12th
8:30AM

Emelia & Manuel Laurence

SEPTEMBER 10, 2017

"There am I in the midst"
One of the ways Christians show
their love for one another is to
offer guidance and correction.
Jesus expects his disciples to be
"watchers," as Ezekiel was.
When a member of the community seriously sins against them,
they are to speak about it to that person in private. If the sinner refuses to listen, two or
three disciples are to offer correction. And if
that fails, the entire community should call the
sinner to repent.
The voice of the Christian community is to be
taken seriously. Jesus gives us this assurance:
"Where two or three are gathered in my name,
there I am in their midst." How do you think
correcting someone can be a sign of love? Are
you willing to do it?
(William H. Sadlier, Inc.)

Wednesday, September 13th St. John Chrysostom

8:30AM

Jerry Mariane

8:00PM

Special Intentions (Portuguese)

IN HONOR AND MEMORY

Thursday, September 14th The Exaltation of the Cross
12:05PM

Marie Gentile– 17th Anniversary

Friday, September 15th
8:30AM

Our Lady of Sorrows

Emily Toscano

Saturday, September 16th St. Cornelius
5:00PM

Louis D’Angelo

7:30PM

Special Intention (Portuguese)

On this sixteenth anniversary of
September 11, 2001, we will
pray for peace in the world and
also remember in our prayers all
those who have lost their lives,
their families and loved ones.
May their souls and all the souls
of the faithful departed through
the mercy of God rest in peace.
Amen.

Sunday, September 17th

Stewardship– September 3, 2017 is $3,898.00

9:00AM

Baptism

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM Dorothy Aurisy– Birthday Remembrance
12:30PM

Special Intentions (Spanish)

THE SANCTUARY LAMP is offered this week for the Gift of
Life.
THE BREAD AND WINE are offered this week in memory of
Andrew Esposito and Peggy Clevenburg.

MASS SCHEDULE: Monday and Thursday Masses will

be celebrated at 12:05pm. Tuesday, Wednesday, and Friday
Masses will be celebrated at 8:30AM.

PLEASE NOTE FOR OFFICE HOURS: Regular

office hours are Monday thru Friday 9am-4pm and 6pm8pm.

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
the homes of sick and elderly parishioners.
The can receive Holy Communion. Please
contact Parish Office.
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SETEMBRO, MÊS DA BÍBLIA

INÍCIO DOS ENCONTROS DE CATEQUESE

Este mês foi escolhido pela Igreja porque no dia 30
de setembro é a festa de São Jerônimo (340 – 420
d C). Ele foi um grande estudioso da Sagrada
Escritura. A pedido do Papa ele traduziu a Bíblia
(do grego e do hebraico) para o latim (a versão
conhecida como a “Vulgata’). Na realidade, todo
mês e cada dia deveria ser o mês e o dia da Bíblia.
Por isso a Bíblia não pode ser um simples
ornamento nas nossas casas, mas sim a fonte de
vida, o alimento espiritual para a nossa caminhada.

Os encontros de catequese iniciarão no próximo
domingo, dia 17 de setembro. Inicia-se com a
Santa Missa e logo após a missa, os pais e
catequisandos deverão dirigir-se a escola para
divisão das turmas e comunicados com os pais.
Neste final de semana teremos plantão de
maticulas.

“A Tua Palavra é lâmpada para os meus passos e
luz para o meu caminho” (Sl 119, 105)

Como é tradição na nossa fé católica,
estamos realizandos a novena em
honra a Nossa Senhora Aparecida
antecedendo a festa em honra a
padroeira do Brasil no dia 12 de
outubro. A novena continua nos dias 13, 16, 20, 27
de setembro e 4 de outubro. Não perca esta
oportunidade para encontrarmos Jesus pelas mãos
misericordiosas de Maria.

FORMED.ORG
Faça seu login neste site ótimo, cheio de formações,
artigos e filmes Catolicos.
1.Entre no site formed.org
2. Clique “Register”
3. Entre o codigo da igreja/”Parsh Code”: T383Z8
4. Sigue as instruções

Grupo de Oração da RCC
reúne-se todas as segundasfeiras, 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 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.

NOVENA DE NOSSA SENHORA
APARECIDA

CAFEZINHO
Nosso tradicional cafezinho dominical após a missa
retorna neste domingo, a escala já esta disponível
para os responsáveis. Gostariamos de convidar
membros da paroquia para serem voluntários e
ajudar a preparar o cafezinho, interessados, por
favor, ligue para o escritório paroquial.
EM HONRA E MEMÓRIA
Neste décimo sexto aniversário de 11
de setembro de 2001, vamos rezar pela
paz no mundo e também lembrar em
nossas orações todos aqueles que
perderam suas vidas, suas famílias e
entes queridos.
Dizímo: dia 3 de Setembro foi $ 3,898.00
COMUNICADOS
MISSAS SEMANAIS EM INGLÊS: Missas na
segunda e quinta serão celebradas as 12:05pm.
Missas na terça, quarta, e sexta serão as 8:30am.
HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL:
segunda à sexta das 9am-4pm e 6pm-8pm.

