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Sétimo Domingo do Tempo Comum

Domingo, 19 de Fevereiro de 2017

Meus queridos amigos,
No ano passado, o bispo Lynch compartilhou como a nossa diocese havia se saído nos
últimos vinte anos. Desde 1996, a população total em nossa diocese de cinco condado
aumentou 30.9%. Durante o mesmo período, o número total de católicos registrados
aumentou 15,5%. Em relação aos Sacramentos, o número total de batismos diminuiu 20%; O
número de primeiras comunhões diminuiu 20,7%, o número de conﬁrmações diminuiu 15,5% e
o número de casamentos diminuiu 58,8%. Infelizmente, isso está de acordo com as
tendências nacionais.
Quando Allen Hunt da Dynamic Catholic esteve aqui no mês passado, ele apresentou outro
quadro perturbador. Dos 1,7 milhões de bebês batizados na Igreja no ano passado,
estatisticamente apenas 1,4 milhões receberão a primeira comunhão, 1 milhão serão
conﬁrmados e sete anos depois, apenas 150 mil se casarão na Igreja. Que triste!
Embora felizmente, nossa paróquia esteja fazendo melhor do que as médias nacionais e
diocesanas, eu ainda estou preocupado. Por exemplo, no ano passado tivemos 268
batismos, 236 primeiras comunhões, 157 conﬁrmações, 41 casamentos e 73 funerais. Talvez o
mais perturbador é que depois de serem conﬁrmados poucos continuam com a formação da
fé.
O que pode ser feito? Primeiro de tudo, por favor, ore por nossa juventude e suas famílias.
Que eles cresçam no amor à Cristo e Sua Igreja. Ore pelos líderes e catequistas que servem à
nossa Igreja. Que eles sejam cheios da sabedoria de Deus!
Em segundo lugar, preencha o questionário do Instituto de Liderança Católica. Sua opinião
não só ajudará nossa paróquia, mas tambem as paróquias em todo os Estados Unidos. Você
pode responder on-line (www.stpaulchurch.com) ou pegar uma cópia impressa no narthex.
Terceiro, por favor, participe das reuniões do V Encuentro que acontecerão todas as quintasfeiras à noite em Março das 7 - 8:30pm no Centro Familiar. O principal objetivo dessas
reuniões é discernir o que podemos fazer para melhor servir a nossa juventude e ser
discípulos mais eﬁcazes. Você não precisa assistir a todas as cinco sessões, porem todos as
cinco têm um foco único. (Por favor, ligue para Jim no escritório da paróquia para nos
informar que você está vindo!)
Por último, mas não menos importante, não tenha medo de compartilhar sua fé com nossos
jovens e seus pais. Incentive-os a abrir os seus corações ao amor de Deus e à riqueza da
nossa herança católica. Alegremente convidá-los a se juntarem a vocês para as nossas
Sagradas Liturgias e eventos paroquiais. Que eles vejam que diferença Cristo fez em sua vida.
Em outra nota, agradeço a sua colaboração ao Apelo Pastoral Anual. Sua generosa doação é
um sinal de seu amor por Deus, seu apoio à nossa paróquia e sua preocupação com os
necessitados que vivem em nossa diocese. Obrigado pela sua generosidade em compartilhar!
Crescendo juntos como discípulos de Cristo,

Pe. 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

Bem-vindos!
Comunidade Brasileira

St. Paul Fest 28 de Fevereiro, 2017
Junte-se a nós para comemoramos nossa diversidade cultural na St. Paul!
Terça-feira, 28 de Fevereiro às 6pm
(Sim ... um dia antes da Quaresma começar)

O evento será no pavilhão da St. Paul
Ajude-nos a celebrar a nossa diversidade cultural na St. Paul's mostrando o
alimento, traje, música, e dança da sua cultura. Se você quiser representar seu
país de origem, entre em contato com Nancy
pelo telefone 813-961-3023 ou por JNKissane@PaulChurch.com
As palmas do ano passado podem se transformar nas cinzas deste ano para a
Quarta-feira de cinzas. Por favor, traga e coloque na cesta localizada no narthex
da Igreja. Além disso, itens religiosos quebrados ou velhos podem ser trazidos
para a Igreja também. Obrigado!
O principal objetivo do V Encuentro é discernir maneiras
pelas quais a Igreja nos Estados Unidos pode responder
melhor à crescente presença hispânica / latina e fortalecer
as maneiras pelas quais TODOS OS CATÓLICOS respondem
ao chamado para a Nova Evangelização como discípulos
missionários servindo toda a Igreja.
Nas noites de 2, 9, 16, 23 e 30 de Março (das 7:30 às 9pm), nos reuniremos no
Family Center para compartilhar nossas experiências de Igreja e aprender como
podemos nos tornar discípulos para compartilhar as boas novas de nossa fé e
nossa paróquia para nossas famílias e comunidade.
Em um formato de "pequeno grupo", a cada semana, nós iremos:
1. Experimentar ser uma Igreja que vai adiante.
2. Inspirar um processo de reﬂexão e partilha de fé entre os membros do
pequeno grupo.
3. Contemplar o chamado para ser discípulos missionários.
4. Preparar para engajar-se na evangelização das atividades missionárias em
nossas famílias e na comunidade.
Todos são bem-vindos - Jovens, jovens adultos, pais, solteiros, etc.- em outras
palavras, TODOS! É GRÁTIS e VOCÊ AMARÁ A EXPERIÊNCIA!
Para reservar um lugar, Email jkissane@stpaulchurch.com
Você recebeu sua cópia do e-mail da Pesquisa íIdice do Discípulo?
Não? Então vá para: www.DiscipleMakerIndex.com
ou o site da St Paul, www.StPaulChurch.com para acessar a pesquisa.
Não
gosta de e-mails ou pesquisa web ? Não é um problema, nós ofereceremos o
levantamento em formato de papel, em Inglês,Espanhol e Português. Inquéritos
de papel estão no Nártex (hall de entrada).
Pergunta? Entrar em contato com Nancy no 961-3023 ou
jnkissane@stpaulchurch.com
Agradecemos antecipadamente pela sua participação!

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.

Quarta-feira de Cinzas
Horário de Massa
7:30am
9am
12:15pm
4pm
5:30pm
6pm (em Portugues)
7pm
8pm (em Espanhol)
Todos são bem-vindos
para receber as cinzas!

Atencão, note que o escritório
paroquial e a despensa de
alimentos do St. Vincent de Paul
estarão fechados no President
Day, 20 de Fevereiro. O horário
de missa diário permanece às
7:30am e às 12h15pm.

Junte-se a nós nesta Reunião
Informativa no dia 4 de Março às
12pm no salão E e G no Parish Center
para nossa peregrinação à Nossa
Senhora de Guadalupe!
O Fr. Bill conduzirá uma peregrinação de 7 dias
para o México de 19 a 27 de Junho de 2017.
Visitaremos a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe em vários dias. Veremos
também veremos o local da quinta aparição em Tupetiac, as pirâmides de
Teotihuacan, a incrível cidade de Puebla e muito mais. Para obter mais
informações, entre em contato com Margie no 800-644-4659. Ha tambén folhetos
no narthex da Igreja. Há vagas ainda disponíveis, então procure antes que o preço
aumente!

St Paul Missão Quaresma
"Saiba como rezar melhor "

Fevereiro/Março 2017
Agenda de Turnê

***** COROINHAS *****
Treinamento de Incenso
no sábado, 25 de fevereiro às 9am
no Family Center com o Diácono Ray
Dever e o Seminarista Peter Gonzalez
Disponível apenas para 8th, 9th, 10th,
11th e 12th graders.
Lembre-se de responder à Sra. Leto
nleto14@tampabay.rr.com

Com o Padre Carl Arico
6-8 de Março de 2017
Manhã 11:00 - Meio-Dia
Noite 19:00-20:30
Consulta Jurídica de Imigração
•
A Paróquia de St. Paul oferece livre consulta jurídica e referências graças à
generosidade dos advogados que estão disponíveis todas as segundas e quartas
de manhã. Contate 813-264-3307 para marcar uma consulta.
•
o nosso Ministério de Cidadania está ativo e pronto para ajudar todas as quintas
às 17:30 no Centro Paroquial.
•
O Inglês como uma segunda língua Ministério se reúne toda segunda-feira às
19:00 no Edifício St Michael
•
A Diocese de St Petersburg, Programa de Imigração de Caridades Católicas
fornece assistência com aplicações, substituição de documentos de imigração,
pedidos de reagrupamento familiar, asilo político e muitos outros
serviços. Entre em contato com 727-893-1313 Ext. 208.
•
A Caridade Católica oferece também serviços para refugiados, fornecendo
reinstalação e assistência nos EUA com habitação, alimentação, vestuário,
educação e emprego. Contato: 813-631-4397.
•
O Departamento de Crianças da Florida e o Programa de Serviços a Famílias dos
Refugiados 1-866-762-2237
Entre em contato conosco se você souber de um outro centro de recurso que pode
ser listados aqui. Contacte-nos em 813-961-3023 ou e-mail para
ParishCommunications@StPaulChurch.com. Obrigado!

Por favor, note que você
deve ligar para o escritório
813-264-3314 para marcar
um horário para a data que
melhor se adapta a sua
agenda . Passeios sujeitos a
cancelamento se ninguém se inscrever para participar até um antes. Obrigado pela sua consideração.
Quinta-feira,
23 de fevereiro, às 17:00
Sexta-feira, 3 de março,
às 09:00
Quarta-feira, 8 de março
às 09:00
Terça-feira, 14 de março
às 09:00
Quinta-feira, 23 de março,
às 17:00
Quarta-feira, 29 de março,
às 09:00

Por favor, visite nosso site
www.StPaulCatholicPreschool.org

Ou E-mail para
MAguiar@StPaulChurch.com

