XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME

OCTOBER 15, 2017

MASS INTENTIONS

OCTOBER - MONTH OF THE HOLY
ROSARY AND MISSIONS

Saturday, October 14
5:00PM

Harry Breheny

7:30PM

Special Intention (Portuguese)

Sunday, October 15

28th Sunday in Ordinary
Time

9:00AM

Special Intentions( Portuguese)

11:00AM

Frank Capuano

12:30PM

Special Intentions (Spanish)

5:00PM

Our Lady of Fatima Celebration

Monday, October 16
12:05PM

Albert Crocco

Tuesday, October 17
8:30AM

St. Ignatius of Antioch

Blessed Sacrament and Our Lady of Fatima
for graces received

Wednesday, October 18

St. Luke

8:30AM

William Karas

8:00PM

Special Intentions (Portuguese)

Thursday, October 19
12:05PM

Ss. John de Brebeuf and Isaac
Jogues

Silvio dos Santos and Antonio and
Augusta Moura

Friday, October 20
Henriqueta and Carlos Padroso and familia
8:30AM
Saturday, October 21
5:00PM

Nancy Uomoleale Shankman 1 yr anniversary

7:30PM

Special Intention (Portuguese)

Sunday, October 22

Pray the Rosary for the intentions of
the Pope, the mission of the Church
and peace.
——————————————

OUR LADY OF FATIMA
100TH ANNIVERSARY
This year marks the 100th
anniversary of the Blessed
Virgin Mary appearing to
three little shepherds in the
small town of Fatima,
Portugal. Our Lady entrusted
to them a message for the
world: pray for world peace and the conversion
of sinners. Let us accompany Our Lady of Fatima in the way that she asked the three young
children to do, through prayer and penance,
praying the Rosary every day for the conversion
of hearts and peace in the world.
Join us October 15th for the celebration of
Mass at 5:00 p.m. followed by a procession and
benediction. (in Portuguese)
2018 MASSES, SANCTUARY LAMP AND
BREAD & WINE are available for your intentions. Please come to the parish office on Mondays and Wednesdays to book your intentions.
ALL SOULS DAY is November 2nd. If you
would like to remember the Souls of your deceased family and friends in the Holy Sacrifice
of the Mass 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.

29th Sunday in Ordinary
Time

OFFICE HOURS

9:00AM

Special Intentions( Portuguese)

Monday-

9AM to 4PM

& 6PM to 8PM

11:00AM

George Gruber– (12th anniversary)

Tuesday-

9AM to 2:30PM & 6PM to 8PM

12:30PM

Special Intentions (Spanish)

Wednesday- 9AM to 4PM

& 6PM to 8PM

THE SANCTUARY LAMP near the tabernacle

Thursday- 9AM to 2:30PM & 6PM to 8PM

is offered this week in memory of Jose and

Friday-

Rosa Anjos.

9AM to 2:30PM & 6PM to 8PM

XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME

OUTUBRO 15, 2017

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

DIA DE FINADOS

Na última sexta-feira, 13 de
outubro, encerrou-se as festividades do centenário das últimas
aparições marianas em Fátima.
Papa Francisco em sua mensagem
ao encerramento do jublieu nos
convida “com o olhar voltado para
a Mãe do Senhor e Rainha das
Missões, convido todos, especialmente neste mês
de outubro, a rezar o Santo Rosário pelas intenções
da paz no mundo”. Ele ainda afirmou “Quero recordar que há 100 anos em Fátima, em cada uma
das seis aparições, Nossa Senhora pedia: „queria
que rezassem o terço todos os dias‟. Respondendo
ao seu pedido, rezemos juntos pela Igreja, pela Sé
de Pedro e pelas intenções de todo o mundo”.
Em nossa comunidade hoje teremos uma
celebração solene em honra a Nossa Senhora de
Fátima celebrando os 100 anos das aparições.
Participemos às 5 da tarde missa seguida de
procissão.

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.

MISSA EM HONRA A MÃE RAINHA
O movimento da Mãe Rainha peregrina convida
todas a familias para participar de uma missa
especial na quarta-feria, dia 18 de outubro às 8 da
noite.

DIA DE TODOS OS SANTOS
Dia 1 de novembro, quarta-feira, é dia santo de
obrigação de ir a missa. Teremos missas às 8:30 am
em inglês, às 7PM em português e às 8:00PM em
espanhol.
REUNIÕES


CATEQUISTAS: sexta, dia 20 às 8pm na
basement da igreja.



PAIS DOS CRISMANDOS: quinta, dia 26 de
outubro às 7:30PM na igreja



MINISTROS DA EUCARISTIA: sexta, dia 27
às 8pm no basement da igreja.

ANUNCIO: aluga-se 2 vagas de garagem na Rich
Avenue. Falar com Maria 914 667 8585.

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.

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

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

