SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

FEBRUARY 23, 2020

MASS INTENTIONS
Saturday, February 22
5:00PM

Germaine, Alice & Marc Wolley

7:30PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday,

February 23

9:00AM

Special Intentions

Seventh Sunday in
Ordinary Time
(Portuguese)

11:00AM Madelena & Bill DeRosa
12:30PM

Special Intentions

Monday

February 24

(Spanish)

12:05PM

Leonido Fernandes Monteiro and Family

Tuesday,

February 25

8:30 AM

Tony Pitingaro

Wednesday, February 26

Ash Wednesday

8:30AM

John and Antonio Fonseca

12:05PM

Prayer Service

7:00PM

Special Intentions

(Spanish)

8:15PM

Special Intention

(Portuguese)

Thursday,

February 27

12:05PM Al Michael Monteiro
Friday,

and Monteiro family

February 28

8:30 AM
Saturday, February 29
5:00 PM

Roger Powell Tarter

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday,

March 1

9:00 AM Special Intentions

First Sunday of Lent
(Portuguese)

11:00AM Leonido Fernandes Monteiro and family
12:30PM Special Intentions (Spanish)
———————————————————
The Sanctuary Lamp burning near the
tabernacle this week is in gratitude to Blessed
Sacrament and Our Lady of Fatima.
Stations of the Cross during Lent
Friday mornings following the 8:30 a.m.
Mass (English)
Wednesday evenings 7:30 p.m. (Portuguese
and Spanish)

Ash Wednesday
February 26th , marks the
beginning of the Season of
Lent. It is a season of penance,
reflection, and fasting which
prepares us for Christ's Resurrection on Easter
Sunday, through which we attain redemption.
It is a day of fasting and abstinence. Fasting
requires that only one full meal may be taken
per day. Two other smaller meals may be taken
during the day to maintain physical strength,
but these two meals together should not equal a
full meal in quantity.
Fasting obliges all those who have reached the
age of 18 and continues to oblige until age 59.
Those not specifically obliged to fast are
encouraged to join in the discipline to the
extent that they are able. Abstinence prohibits
individuals from eating meat on a particular
day. Abstinence obliges all those who have
reached the age of 14 and continues to oblige
throughout their entire life. Those not
specifically obliged to abstain from eating meat
are encouraged to join in this discipline to the
extent that they are able.
Fridays in Lent are days of abstinence.
Distribution of Ashes
In the Church
8:30AM Mass & 12:05PM: Prayer
Service (English) 7:00PM: Mass
(Spanish) 8:15PM: Mass (Portuguese)
————————————
I would like to thank all who
celebrated my birthday and
retirement. This was a very
meaningful day for me. I would
like to especially thank all those
who helped make our liturgy and social
celebration an event I will cherish always.
Thank you all for finding time to come and
celebrate our solidarity. God bless you,
Fr. Alfredo

VII DOMINGO DO TEMPO COMUM
Prezados fieis, a
quarta-feira de cinzas
marca o início da
Quaresma, tempo de
renascimento
espiritual, tempo de
conversão, tempo para voltar para a vida
verdadeira: para Deus, que nos oferece na Igreja
uma fonte de graça, de reconciliação por meio da
oração, da penitência e da prática da caridade. Este
é o tempo favorável, aproveitemos bem estas
semanas e deixemo-nos converter pelo amor do Pai,
manifestado no Filho e na força do Espírito."
MISSAS NA QUARTA FEIRA DE CINZAS
8:30AM - missa em ingles
12:05PM - celebração da palavra em inglês
7:00PM- missa em espanhol
8:15 PM- missa em português

23 DE FEVEREIRO, 2020
AGRADECIMENTO ESPECIAL
Gostaria de agradecer a todos que vieram
comemorar comido meu aniversário e
aposentadoria. Este foi um dia muito especial e
significativo para mim. Gostaria de agradecer todas
as manifestações de carinho e especialmente a todos
aqueles que ajudaram a tornar nossa liturgia e
celebração social um evento que sempre guardarei
no meu coração. Muito obrigado e que Deus os
abençoê, Pe. Alfredo
APELO ARQUIDIOCESANO
Neste ano mais uma vez a
arquidiocese nos apela para
ajudar na campanha do
Cardeal. O foco da campanha mudou um pouco, o
objetivo principal agora é ajudar todas as paroquias
da Arquidiocese em formação pastoral, ajuda
financeira e ajuda em obras caritativas. Colaborem
conforme vossas possibilidades.

VIA-SACRA
Venham todos em oração acompanhar o sofrimento
de Jesus na sua Paixão e contemplar sua presença
gloriosa no Santíssimo Sacramento. Nas quartasfeiras da quaresma às 19:30h.
ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO
Todas às quintas às 8 da noite na capela
dirigida pelo grupo Eucaristós.
“Bendize, ó minh’alma, ao Senhor, pois ele é
bondoso e compassivo!”
SANTISSIMO EXPOSTO NA CAPELA
Segunda e quinta das 12pm às 7pm
Terça, quarta e sexta das 8:30am às 7pm
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.

RETIRO DE CURA E LIBERTAÇÃO
Com Marcio Mendes e Tiago Tomé a realizar-se nos
dias 14 e 15 de março. Ingressos disponiveis com
Grupo de Oração ou no escritório da paroquia.
SHOW E ADORAÇÃO COM WALMIR
ALENCAR: dia 1 de abril, quarta-feira no ginásio
de escola, ingressos também já estão disponiveis.
Grupo de Oração da RCC se reune
nas segundas às 19:30hs na Igreja.
Participe!
CONSULADO ITINERANTE: estará na nossa
paroquia no dia 5 de março.
REUNIÃO COM PAIS DA CRISMA: sexta, dia
28 de fevereiro às 7:30pm na igreja.
REUNIÃO COM CORAIS: sábado, dia 29
fevereiro às 2pm.
ANUNCIO: Apartamento para alugar, 2 quartos,
perto da Lincoln School, 914 665 4157.

