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Terceiro Domingo do Tempo Comum

Domingo, 22 de Janeiro de 2017

Que bênção especial para honrar o Santo Menino Jesus
Meus queridos amigos,
Por favor, junte-se a mim para agradecer a todos aqueles que no último ﬁm de semana
ﬁzeram o a festa do Santo Niño Fiesta ser um grande sucesso. É tão encorajador ver pessoas
de toda a nossa diocese vindo à nossa bela paróquia para honrar o Santo Filho. É sempre
uma bênção especial quando nossas comunidades anglo, hispânica, brasileira, indiana e
ﬁlipina se reúnem para cantar louvores de Deus. Que Deus abençoe a todos!
Quando o Bispo Gregory Parkes tomou posse como Bispo da Diocese de São Petersburgo,
ele compartilhou sua visão para nós como Pastor. Ele nos chamou a ser discípulos
missionários, a serem evangelistas, a compartilhar a alegria do Evangelho com os outros. O
Bispo Parkes aﬁrmou que uma das melhores maneiras é simplesmente compartilhar com os
outros nossa fé. Podemos fazer isso postando nas mídias sociais ou falando sobre nossa fé.
Mas uma das formas mais eﬁcazes é simplesmente convidar nossos amigos, vizinhos, colegas
de aula e de trabalho para se juntarem a vocês para a Missa e outros eventos paroquiais. Mas
não apenas convidá-los ... oferecer para trazê-los e sair com eles depois! Vamos compartilhar
as Boas Novas!
A visão do bispo Parkes é uma conﬁrmação do processo que iniciamos há alguns anos,
quando embarcamos em um programa piloto nacional para crescer como discípulos de
Cristo. O objetivo era nos ajudar a crescer como uma paróquia ... estendendo-se de uma
maneira especial para católicos inativos, bem aqueles sem religião em nossa área. No
próximo mês, iremos novamente fazer a pesquisa. O objetivo é avaliar como avançamos e
nos ajudar a continuar cumprindo nosso plano pastoral paroquial. Você receberá um e-mail
em breve do Catholic Leadership Institute. Por favor, veja o boletim para mais detalhes. E
mais uma vez, agradeço-lhe toda a sua ajuda.
O Bispo também mencionou o V Encontro. Esta é uma iniciativa pastoral dos Bispos dos
Estados Unidos da América e apoiada pessoalmente pelo Santo Padre o Papa. Trata-se de um
processo de cinco anos de escuta do povo de Deus e discernir como podemos cumprir mais
eﬁcazmente a nossa missão como Igreja para compartilhar o Evangelho de Cristo. O foco do
V Encontro é a juventude. Mais de 60% dos nossos jovens são de origem hispânica, que
naturalmente tem uma forte ênfase na língua espanhola - embora eu acho que os resultados
serão similar em todas as culturas. Como compartilhar melhor o Evangelho de Cristo com a
nossa juventude? Na Quaresma, a nossa paróquia oferecerá uma série de cinco sessões de
audio – cada uma ocorrendo a cada quinta-feira à noite em Março (das 19:00 às 20:30).
Marque em seus calendários.
Por último, mas não menos importante, o Senhor julgou oportuno enviar o Pe. Stephan para
nós ... um Missionário da Palavra Divina! Se isso não é uma conﬁrmação de que Deus quer
que todos nós sejamos discípulos missionários de Cristo, eu não sei o que é então! Por favor,
reserve algum tempo e ao ler este boletim, pense em quem você pode convidar para a Missa
e / ou um dos próximos eventos.
E que Deus os abençoe enquanto crescemos juntos como discípulos de Cristo!

Fr. Bill Swengros, Pastor

Todos são bemvindos!
Santíssima Eucaristia:
Missas - Segunda a
Sexta-Feira
7:30am,
e 12:15pm
Missa - Primeira Sexta
-Feira do mês:
7:30pm
Missa - Segundo
Sábado do mês:
Unção dos Enfermos
8:30am
Sábado 8:30am
(Oração da Manhã e
Benção 8:10am)
Missas - Vigília de
Sábado - 5:30pm e
7:30pm
(em Portugues)
Missas de Domingo 7:30am, 9:00am,
10:45am, 12:30pm,
2:00pm (em Espanhol) e 5:30pm
Reconciliação/
Conﬁssão
Sábados 10am ou
4pm. Para agendamento, favor contatar o escritório: tel.
961-3023
Adoração
Eucarística
24 Horas de
Adoração do Santíssimo Sacramento
Toda Sexta-Feira 8am
a Sábado 8:20am
Pré-escola Católica
São Paulo
2 - 4 anos
813-961-3023

Sexta-feira, 10 de fevereiro 18:00 Centro da Família
Todos os pais e
Filhos serão
Bem-vindo!
Junte-se a nós para
jantar e dançar é claro.
RSVP com
JSCOTT@
STPAULCHURCH.COM

Nossa Senhora de Lourdes, Missa de Cura Sexta-feira, 10 de fevereiro 19:30

Bem-vindos!
Comunidade Brasileira
Desejamos a vocês boas vindas
à nossa comunidade. O seu
registro em nossa paróquia é
muito importante para nós e
pode ser feito durante a
semana no Parish Center ou
através dos representantes da
comunidade. Por favor, entre
em contato conosco.

Você está curioso sobre a fé Católica ou já pensou em se tornar Católico?
O programa Rito de Iniciação Cristã para Adultos (RCIA) é ideal para você.
Adultos de todas as tradições de fé ou mesmo sem nenhum fundo religioso, são
bem-vindos para participar de nosso programa de orientação,
projetado especialmente para as agendas mais ocupadas. Junte-se à nossa
próxima sessão
Terça-feira, 10 de janeiro de 2017 (Segunda terça-feira do mês)
7 pm no Parish Center (Oferecido em inglês e espanhol)
Entre em contato com o diácono Carlos Celaya CCelaya@StPaulChurch.com ou
Maria Costa em MCosta@StPaulChurch.com
Se vocês vão se casar em 2017, você está convidado para uma missa especial:

Missa de Noivado
Domingo, 29 de janeiro 17:30
Seguido de uma recepção no Centro Paroquial
Por favor conﬁrme sua presence no MCosta@StPaulChurch.com; 813-961-3023.

Obrigado por aqueles que celebraram as comemorações da Novena e
Missa Santo Nino !
Para os Casais de Todas as Idades Um Dia no Casamento
Programa de enriquecimento Sábado, 11 de fevereiro de 2017
10:00-16:30 Centro da família
Taxa para todos os materiais e refeições é US $40
Entretenimento gratuito é fornecido para as crianças
Para obter mais informações, entrar em contato com Nancy no 9613023 ou JNKissane@StPaulChurch.com
PRECISAMOS DE DOAÇÕES!!!
Nossa primeira visita e viagem missionária a nossa paróquia-gêmea no PANAMÁ
sera em Março. Nossos amigos em Montijo estão precisando de Cartilhas
(READERS)!!! Por favor, TRAGA-nos suas cartilhas EXTRAS
Não tem nenhuma em sua casa???
Veriﬁque na Dollar Tree, de Sam`s ou BJs , eles têm grandes preços!!!!
O Conselho de Mulheres Católicas gostaria de agradecer aos paroquianos de St.
Paul, amigos e clero, por fazerem da Árvore de Doações da St Paul
um bem sucedido projeto neste Natal. Em um tempo quando muitas pessoas
consideram suas necessidades na frente daqueles que talvez sejam menos
afortunados, é maravilhoso encontrar pessoas como vocês.
"Obrigado", por sua generosidade! . Que Deus te Abençoe

Adoração Perpétua
Traga seu rosário e junte-se a
nós
Na capela por duas horas de
adoração perpétua das 19:0021:00 hs , na segunda-feira, 23 de
Janeiro. Todos estão
convidados para a música, as
escrituras e oração, como nos
reunimos para rezar pela
vida desde o momento da
concepção e para a cura para
todos aqueles afetados por uma
decisão de aborto. Para obter
mais informações entre em
contato com a Jackie no email
RespectLife@StPaulChurch.com

"Viver a Fé" 7th Conferência Annual dos Homens de Tampa Bay
Apresentando Dr Scott Hahn, Fr Bill Casey e Artie Boyle
Sábado, 18 de Fevereiro, início às 6:30am, Higgins Hall
Igreja Católica de St. Lawrence, 5225 N. Himes Ave, Tampa
Para bilhetes ou obter mais informações, visite
www.suncoastcatholicministries.com
Olhando para o futuro...

St Paul Missão Quaresma
"Saiba como rezar melhor "

de um mínimo de 45 pessoas para o
ônibus. O último dia para reserva é 9 de
Fevereiro, por favor entre em contato
com Louise para obter mais informações
em LRomano@StPaulChurch.com; 813961-3023.
www.ﬂoridaeucharist.org

EVENTO DOS
QUATRO SINAIS na
St. Paul Catholic
Church
Obtenha seus
ingressos

Começando 23 de janeiro de 2017...
Estudo da Bíblia em Espanhol
Toda segunda-feira às 19:00 no Centro da
Família Sessão 2
BibleStudy-esp@StPaulChurch.com

www.StPaulChurch.com

American Heritage Tropa das Meninas de
St. Paul 147 estão recebendo um
Programa Religioso Diocesano de Premio
Com o Padre Carl Arico
para todas as meninas da Paróquia.
6-8 de Março de 2017
Basta se cadastrar no site
Manhã 11:00 - Meio-Dia
www.stpaulchurch.com
Noite 19:00-20:30
Registro
de US $10 é necessário para
Aqui está o que as pessoas disseram:
cobrir o custo dos materiais para a
cerimônia do prêmio e retiro.
"Não sabia que ainda era possível se
Perguntas? Entre em contato
divertir com Deus! A Abordagem do Padre
AHG@StPaulChurch.com
Carl me pareceu genial. A coisa toda foi
uma experiência fabulosa!"
Por favor anote nossa Missa de Festa da
Apresentação do Senhor da
"O Padre Carl foi maravilhoso! Nunca fui a
Candelária em 2 de fevereiro será às
qualquer coisa mais agradável e direto ao
ponto. Toda a missão foi EXCELENTE!" 12:15 trazer suas velas e imagens de Natal
para serem abençoadas !

Você está convidado a participar do
Congresso Eucarístico em
Jacksonville

Bênção das gargantas terá lugar no ﬁm

de semana de 4-5 de Fevereiro de 2017 em
todas as Missas.
Certiﬁque-se que você traga toda a
24 de março , 2017
família à Missa!
Este ano
os
locutores
incluem
o
Arcebispo Christophe Pierre,
o
Reverendo Eusebio Elizondo e muitos
outros! Em espanhol e inglês , para
Nosso Anual Spaghetti Jantar Préadolescents e crianças. Hotéis nas
proximidades incluem o Hilton Garden Inn Escolar da St Paul será realizado sábado,
18 de fevereiro às 18:00 no Centro da
e Omni.A taxa para o ônibus é de
Família.
Junte-se a nós para toneladas de
aproximadamente US $45 por passageiro
divertimento em Família!
(baseado em 45 pessoas) vamos precisar

Venha dar uma olhada!
Em preparação para o registo de escola do ano 20172018 realizaremos uma
Open House

S.O.S Ministério de
Tráfico de
Seres Humanos
S.O.S Ministério de Tráfico
Humano terá sua Anual
Conscientização e Doação
de fim de semana em 4 e 5
de fevereiro depois de
todas as Missas. Os seguintes itens são
necessários nos abrigos de
Tampa Bay:
Papel toalha, papel higiênico, sabão em pó, mercearia, gasolina e cartõespresente, desinfetantes, lenços umidecidos faciais com dispenser
incluso, creme dental e
escovas de dentes, de sacos de lixo e sacos de
sanduíche.
Todas as doações em dinheiro são bem-vindos.

Anúncios da Comunidade

