SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

JANUARY 20, 2019

MASS INTENTIONS

Jesus Works His First Miracle at
Cana in Galilee.

Saturday, January 19
5:00 PM

Louis De Angelo

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday,

January 20

Second Sunday in
Ordinary Time

9:00 AM Special Intentions (Portuguese)
11:00 AM

Armand Uomoleale

12:30 PM Special Intentions (Spanish)
Monday ,
8:30 AM
Tuesday,
8:30 AM

January 21
Margaret Nardone

St. Agnes

January 22 - Day of Prayer for Legal
Protection of Unborn children
Antonio Fonseca

Wednesday, January 23
8:30 AM

Fernando Hernandes Dias

8:00 PM Special Intentions

(Portuguese)

Thursday, January 24

St. Francis de Sales

12:05 PM

Ventri Family

Friday,

January 25

8:30 AM

Silvio dos Santos, Augusta Lisboa and
Antonio Moura

Saturday,

January 26

5:00PM

Alexander Palumbo

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, January 27

———————————————————
In observance of the holiday of
Dr. Martin Luther King Jr.
birthday Monday, January 21st
the parish office will be closed.
PLEASE NOTE: Mass on Monday will be
celebrated at 8:30AM.
34th WORLD YOUTH
DAY, 2019: PANAMA
JANUARY 22-27, 2019
"I am the servant of the
Lord. May it be done to
me according to your word" (Luke 1:38 )
Pilgrims around the world come together with
the many young people from the outskirts in
Latin America to pray, worship, and celebrate
the Catholic faith.

Conversion of St. Paul

Third Sunday in
Ordinary Time

PRAYER VIGIL FOR LIFE
Join the Sisters of Life and the Franciscan Friars of
the Renewal at St. Patrick's Cathedral January 22nd
on the Anniversary of Roe v. Wade in praying that
the sanctity of every human life would be upheld in
our land.
6:30PM -Holy Hour with music by the
Franciscan Friars of the Renewal .
7:30PM -Holy Sacrifice of the Mass

9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

Emma and Daniel J. Funicello Sr.

12:30 PM

Special Intentions (Spanish)

OUR LADY OF ARCO DEVOTION
Rosary next Saturday, Jan.26th at 4:30 PM
o2017220187222n (in Spanish)
2018 ANNUAL CONTRIBUTIONS

The Sanctuary Lamp burning near the
Tabernacle this week is for an intention to
Our Lady of Fatima

If any parishioner needs a copy of their annual
contributions for 2018 for income tax purposes,
please call the parish office.

II DOMINGO DO TEMPO COMUM
"Sua mãe disse aos que
estavam servindo: 'Fazei o que
Ele vos disser'”.
No casamento em Caná, Jesus
realizou seu primeiro milagre e
revelou a sua glória. Unamo-nos
aos primeiros discípulos que
viram estes sinais e acreditaram.
ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO
Todas às quintas-feiras das 20:00 às 21:00hs.
“Não há meio melhor para se chegar à perfeição”.
Santa Teresa D´Avila
GRUPO DE JOVENS
O grupo de jovens se reúne todas as sextas, às 20hs
no ginásio da escola. Jovens de 13 a 21 anos podem
participar. Jovem: junte-se a nós! Pais: incentivem
seus filhos jovens a participar. O grupo anima a
missa da 1ª sexta do mês.
CAFEZINHO DOMINICAL
Nosso café após a missa retorna no próximo
domingo, dia 27 de janeiro, após feita a detetização
na escola. Obrigada pela compreensão.
CAMPANHA RENOVAR + RECONSTRUIR
O projeto para construir uma
Capela, re-estruturando a casa
paroquial e escritório esta exposto
na igreja. As missas semanais serão
celebradas na capela e o Santissímo ficará exposto
durante todo o dia. Esse projeto visa diminuir os
gastos semanais que temos em manter a igreja
aberta. A resposta da comunidade a campanha esta
sendo excelente, já temos 77% em compromissos
realizados. Sua doação pode ser feita mensalmente
por um prazo de 5 anos, cartões de compromisso
estão disponiveis para aqueles que ainda não tiveram
a oportunidade de fazer sua promessa de doação.
Colabore segundo vossas possibilidades!

20 DE JANEIRO, 2019
ATESTADO DE CONTRIBUIÇÃO 2018
Os paroquianos que gostariam de obter a carta do
imposto de renda referente às doações feitas à
Igreja no ano de 2018, por favor, ligar na secretaria
ou vir pessoalmente. Agradecemos sua oferta,
ajuda, apoio, dedicação e presença.
REGISTRE-SE NA PARÓQUIA
Se você participa regularmente de nossa paróquia e
contribui com doações em dinheiro para a
comunidade, você deve estar registrado em nosso
cadastro de membros. A ausência do seu nome em
nosso sistema nos impedirá, por exemplo, de fazer
cartas à Imigração, ao juiz (casos de corte) ou ao
Governo (para descontar as taxas). Portanto,
permita que a paróquia possa ajudá-lo quando você
precisar: registre-se!

Observando o feriado Dr. Martin
Luther King Jr., segunda, dia 21
de janeiro, o escritório paroquial e
escola estarão fechados.
O Grupo de Oração da RCC NÃO se reune
nesta segunda respeitando o feriado.

Batismo
Favor ligar para a paróquia para receber instruções
pelo menos três semanas antes do batizado.
Preparação para Batismo: quinta-feira ou domingo.
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 agendar a visita.

