TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
MASS INTENTIONS
Saturday, September 28
5 PM

Louis DÁngelo

7:30PM

Special Intentions

Sunday,

September 29

(Portuguese)
Twenty-sixth Sun. in
Ordinary Time

9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

Michael DiGilio Sr.

12:30PM

Special Intentions (Spanish)

Monday

September 30

8:30AM

Roger Powell Tarter

Tuesday,

October 1

8:30 AM

Al Michael Monteiro and Monteiro family

St. Therese of the Child Jesus

Wednesday, October 2
8:30 AM
8:00 PM

St. Jerome

Holy Guardian Angels

Leonido Fernandes Monteiro and family
Special Intentions (Portuguese)

12:05 PM Gina DaRos
Friday,

October 4

8:30 AM

Fernando Hernandes Dias

St. Francis of Assisi

Saturday, October 5
5:00 PM

Glenn Davis

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)
October 6

I want to thank you
that you could share with us
our special day last Sunday.
Thank you to all who helped
make our chapel celebration
both a spiritual and festive
event.
Fr. Alfredo
————————————————
Daily mass is celebrated in the chapel and the
Blessed Sacrament exposed after mass until
7:00PM.
We need volunteers to be in the Chapel with the
Blessed Sacrament. They can volunteer for one
hour every week at the same time. Please call
the rectory office for times available.
Please note: Monday September 30th mass will
be celebrated at 8:30AM, Fr. Alfredo has a
meeting at the Seminary. Friday October 4
mass will be celebrated in the church (school
mass) followed by First Friday Adoration.
MARIAN FEAST CELEBRATIONS

Thursday, October 3

Sunday,

SEPTEMBER 29, 2019

Twenty-seventh Sun.
in Ordinary Time

9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

Michael DiGilio Sr.

12:30PM

Special Intentions (Spanish)

The Sanctuary Lamp burning near the
Tabernacle this week is in memory of the
Monteiro and Neto families.

OUR LADY OF VICTORY
Next Sunday, October 6. The regular Sunday
mass schedule will be celebrated.
OUR LADY OF APARECIDA
Mass will be celebrated on Saturday, October
12th at 7:30PM.
OUR LADY OF FATIMA
Sunday October 13th Mass at 5:00PM
procession following.
———————————————————2020 Masses, Sanctuary Lamp and Bread
and Wine are available for your intentions.
(Mass intentions donations are $15.
Sanctuary Lamp-$10 and Bread and Wine $25.)
Please note: The number of weekend masses are
limited and amount of names that can be listed as
the intention .
PARISH COUNCIL MEETING Thursday, October
3rd at 8:00PM in parish house.

XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM
OUTUBRO
MÊS DO SANTO ROSÁRIO E MISSÕES
Depois de o mês de setembro ser dedicado ao mês
bíblico, a Igreja Católica em todo o mundo convoca
e envia seus fiéis para a missão e reza do terço. “É
um período especial para a reflexão de nossa ação
evangelizadora; é tempo também para se intensificar
as formações, visando o despertar da consciência
missionária nos batizados. Devemos responder com
generosidade ao mandato de Jesus: 'Ide, fazei todos
os povos discípulos meus, batizando-os em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo' .
Rezemos em família o terço pelas intenções do
Papa, pelas missões da Igreja e pela paz.
CELEBRAÇÃO MARIANAS DE OUTUBRO
SENHORA DA VITÓRIA
PRÓXIMO DOMINGO, dia 6 de
outubro, celebramos o dia da nossa
padoreira, Nossa Senhora da Vitória, as
missas serão nos horários regulares de
domingo.
NOSSA SENHORA APARECIDA
A novena continua nas quartas e primeira sexta do
mês. Missa Solene em honra a Nossa Senhora
Aparecida, padroeira do Brasil, será dia 12 de
outubro às 8 da noite. FEIJOADA em prol de nossa
comunidade será realizada no domingo, dia 13,
ingresso já estão disponiveis para venda.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Celebração solene em honra a Nossa Senhora de
Fátima será dia 13 de outubro às 5:00PM e
procissão após a Missa.

MISSA SAGRADO CORAÇÃO
Próxima sexta-feira, dia 4 de outubro teremos
novena de Nossa Senhora Aparecida e missa em
honra ao Sagrado Coração de Jesus às 8 da noite.

29 DE SETEMBRO, 2019
AGRADECIMENTO
Agradecemos
sinceramente
a
colaboração de todos grupos,
ministérios e voluntários para a
realização da cerimonia da benção
da capela, muito obrigado de coração. Nossa
Capela foi abençoada e com a graça de Deus,
colaboração e orações da comunidade podemos rezar
nossas missas e adorar nosso Senhor diariamente. E
lembramos que temos alguns horarios vagos para
voluntários estar na Capela com o Santíssimo
Sacramento durante a semana. Por favor, ligue para
o escritório paroquial para mais informações.
CATEQUESE PARA ADULTOS
Gostariamos de informar que temos catequese para
adultos que ainda não completaram sua Iniciação
Cristã, ou seja, não receberam o Batismo, Primeria
Comunhão e/ou Crisma. Interessados, por favor,
fazer a inscrição no escritório paroquial, a catequese
inicia em outubro e os encontros acontecerão nas
quintas às 7:30PM.
CASAMENTO COMUNITÁRIO
Será realizado no dia 9 de novembro, estão se
preparando três casais para receber o sacramento do
matrimonio, oremos por eles.
“Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem
jamais chegou ao entendimento humano, o que Deus
tem preparado para aqueles que o amam”. (1Cor 2,9)
CONSULADO GERAL DO BRASIL
Consulado estará na nossa comunidade no dia 10 de
outubro, entrega de senhas será das 9:30am às
12pm. Por favor visite a pagina do consulado na
internet para mais informações.
ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO
Todas às quintas às 8 da noite na capela.
“Louvai o Senhor que eleva os pobres!”

Grupo de Oração da RCC reúne-se
todas as segundas-feiras, às 7:30 da
noite na Igreja. Participe!

