Para qualquer informação
por favor contacte o
escritório da nossa
paróquia: 732- 254-1800
linha 15 em Português.
A secretaria Humbelina
estará no escritório da
paróquia para atender em
Português, nas segundasfeiras e quartas-feiras, das
9:00 AM-3:00 PM e sextas-feiras das 9:00AM2:00PM.
--------------------------------------------------------------------GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE
Todos somos convidados a participar e fazer parte destes
grupos! Assim poderemos continuar a ser uma
comunidade vibrante, mostrando o que há em nos’ de
melhor para oferecer com a nossa diversidade e costumes
diferentes. Neste boletim destacaremos o Ministério de
Coroinha.
Ser coroinha é algo muito importante, pois se presta um
serviço à Igreja, ao sacerdote e, principalmente, a Deus. O
coroinha ou a coroinha ajudam o padre a celebrar a missa
e outras cerimônias da igreja, em toda a sua liturgia.
Desde uma tenra idade estes adolescentes são
convidados a doar tempo da sua vida em testemunhar
Jesus Cristo e viver em intimidade com Ele no serviço ao
altar, nas celebrações eucarísticas. São convidados a dar
testemunho da sua missão também na família, na escola,
no grupo de catequese e assim por diante.
As tarefas de um Coroinha ou de um Acolito podem ir
desde a correta preparação do altar, ao correto
manuseamento do missal romano, todo o trabalho a
realizar na credência, recepção das oferendas, etc. e
também - em celebrações mais solenes – o
manuseamento do turíbulo, o transporte da Cruz, das
velas e do Evangelho ou todas as demais tarefas que
‘aparecem ocasionalmente’ devido o tempo Litúrgico que
se vive. O coroinha deve conhecer a santa missa, parte por
parte, os lugares da igreja, os livros sagrados, os utensílios
usados na celebração, as vestes litúrgicas, e seguir o que a
igreja ensina.
Do coroinha exige-se piedade, postura, respeito para com
os ministérios. Ser coroinha exige responsabilidade, e
devem assumir com amor, este serviço a Cristo e sua
Igreja.
Seja evangelizador, convide seus colegas a servir de
Coroinha!

QUARTA-FEIRA DE CINZAS
Dia 06 de Março e’ Quarta-feira de Cinzas e haverá a
distribuição das cinzas nos seguintes horários:
7:30 AM com Missa em Inglês, Meio dia (12:00 PM) sem Missa, 7:00 PM com Missa em Inglês e 8:00 PM
com Missa em Português.
--------------------------------------------------------------------VIA-SACRA
Durante a Quaresma teremos a oportunidade de
participar na Via Sacra nas quartas-feiras as 7:30 PM
com a Missa, e também nas sextas-feiras como do
costume, mas sem Missa, com a exceção da 1ª sextafeira do mês que será celebrada a Missa como do
costume. Em cada sexta-feira haverá um grupo
responsável pela condução da Via Sacra que terá lugar
na Igreja as 8:00 PM. O esquema dos grupos e’ o
seguinte:
08 de Março- Irmandade de Fátima
15 de Março- Renovação Carismática
22 de Março- Legião de Maria
29 de Março - Terço e Oração nas Famílias
05 de Abril- Apostolado Coração de Jesus
12 de Abril- Catequese
19 de Abril- (Sexta-Feira da Paixão)- Grupo dos
Jovens
Convidamos a todos os fiéis de participarem desta
devoção tanto nas quartas-feiras como nas sextasfeiras.
-------------------------------------------------------------------EXIBIÇÃO DE RELÍQUIAS SAGRADAS
No Domingo dia 17 de Março, dia de São Patrício,
nossa igreja receberá uma exibição especial
chamada “Os Tesouros da Igreja”, na qual um
ensinamento e exposição das Relíquias Sagradas
serão oferecidos com mais de 150 relíquias, algumas
com cerca de 2.000 anos. Uma apresentação será
feita na nossa Igreja de Corpus Christi às 2:00 da
tarde por Pe. Carlos Martins, Sacerdote dos
Companheiros da Cruz. Por favor, consulte o site:
www.treasuresofthechurch.com na internet para
mais informações
--------------------------------------------------------------------Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro
Ofertório de 23 e 24 de Fevereiro 2019
Coleta: $4,772.00 + $935.00 pelo correio
Segunda coleta- taxas- $1,922.00
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e
sacrifício!

INTENÇÕES DAS MISSAS
+Sábado 02 de MarçoLucinda Pereira
+Domingo 03 de Março - João
Laranjeiro e rezemos por
António Costa Lucas, Cecília
Luz, e Rogério Martins
+Quarta-feira 06 de MarçoJoão Grego
+Sábado 09 de MarçoFernando Clemente e Almas
do Purgatório
+Domingo 10 de Março- João dos Santos Parracho e
rezemos por membros da Irmandade de Fátima e
Rogério Martins
--------------------------------------------------------------------MISSÃO PAROQUIAL
“Nossa Missão Paroquial para 2019 será realizada de
23 a 27 de março pelos Diáconos Eddie e Robert, que
são altamente aclamados e talentosos contadores de
histórias que entrelaçam a Bíblia com suas
experiências e desafios pessoais, inspirando os
outros em seu relacionamento e caminhada com o
Senhor. O diácono Eddie Ensley já enviou uma cópia
de seu livro para mim, “Encontrando Paz Interior:
Aliviando o Stress e a Ansiedade Através da Oração”,
23ª Publicaçao, 2017, que busca, como diz São Paulo,
“a paz que excede todo entendimento, ”E como em
meio a dificuldades,“ o Manso e Humilde pode nos
pegar e nos atravessar pelos vales solitários ”. “
--------------------------------------------------------------------Riffa 50/50
Estaremos a vender rifas de 50/50 para angariar
fundos para a nossa Paroquia Corpus Christi. O preço
e’ $10.00 por rifa e estão a’ venda no escritório da
paroquia ou depois das Missas na sacristia. No ano
passado uma pessoa ganhou $4,000.00. Quanto mais
pessoas participarem, mais o valor do premio
aumenta.
--------------------------------------------------------------------Intenção do Papa Francisco para o Mês de Março:
Reconhecimento dos direitos das comunidades
cristãs
Pelas comunidades cristãs, em particular as que são
perseguidas, para que sintam a proximidade de
Cristo e para que os seus direitos sejam
reconhecidos.

O QUE É A QUARESMA?
A quaresma é o tempo litúrgico de conversão, que a Igreja marca

para nos preparar para a grande festa da Páscoa. É tempo
para nos arrepender de nossos pecados e de mudar algo
de nós para sermos melhores e poder viver mais próximos
de Cristo.
A Quaresma dura 40 dias; começa na Quarta-feira de
Cinzas e termina no Domingo de Ramos. Ao longo deste
tempo, sobretudo na liturgia do domingo, fazemos um
esforço para recuperar o ritmo e estilo de verdadeiros fiéis
que devemos viver como filhos de Deus.
A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que significa luto e
penitência. É um tempo de reflexão, de penitência, de
conversão espiritual; tempo e preparação para o mistério
pascal.
Na Quaresma, Cristo nos convida a mudar de vida. A Igreja
nos convida a viver a Quaresma como um caminho a Jesus
Cristo, escutando a Palavra de Deus, orando,
compartilhando com o próximo e praticando boas obras.
Nos convida a viver uma série de atitudes cristãs que nos
ajudam a parecer mais com Jesus Cristo, já que por ação
do pecado, nos afastamos mais de Deus.
Por isso, a Quaresma é o tempo do perdão e da
reconciliação fraterna. Cada dia, durante a vida, devemos
retirar de nossos corações o ódio, o rancor, a inveja, os
zelos que se opõem a nosso amor a Deus e aos irmãos.
Na Quaresma, aprendemos a conhecer e apreciar a Cruz
de Jesus. Com isto aprendemos também a tomar nossa
cruz com alegria para alcançar a glória da ressurreição.
40 dias
A duração da Quaresma está baseada no símbolo do
número quarenta na Bíblia. Nesta, é falada dos quarenta
dias do dilúvio, dos quarenta anos de peregrinação do povo
judeu pelo deserto, dos quarenta dias de Moisés e de Elias
na montanha, dos quarenta dias que Jesus passou no
deserto antes de começar sua vida pública, dos 400 anos
que durou o exílio dos judeus no Egito.
Na Bíblia, o número quatro simboliza o universo material,
seguido de zeros significa o tempo de nossa vida na terra,
seguido de provações e dificuldades.
A prática da Quaresma data desde o século IV, quando se
dá a tendência a constituí-la em tempo de penitência e de
renovação para toda a Igreja, com a prática do jejum e da
abstinência. Conservada com bastante vigor, ao menos em
um princípio, nas Igrejas do oriente, a prática penitencial
da Quaresma tem sido cada vez mais abrandada no
ocidente, mas deve-se observar um espírito penitencial e
de conversão.

