FIFTH SUNDAY OF EASTER

MAY 19, 2019

MASS INTENTIONS
Saturday, May 18
5:00PM

Sylvia Acri

7:30 PM

Special Intentions

Sunday,

May 19

9:00 AM

(Portuguese)
Fifth Sunday of
Easter

Special Intentions

(Portuguese)

11:00 AM Nancy and Joseph Ruospo

"I give you a new commandment: love one
another; just as I have loved you.”

12:30 PM Special Intentions (Spanish)
Monday ,

May 20

12:05PM

Joaquim dos Anjos Ferreira and Florentina
Fresco Dias

Tuesday,

May 21

8:30 AM

St. Bernardine

St. Christopher Magallanes &
companions

St. Rita of Cascia

Maria DiIorgi

8:00 PM

Special Intentions

(Portuguese)

Thursday, May 23
Louis Nardone

Friday,

May 24

8:30 AM

Peace for Jose T Abreu (living –ill)

Saturday,

May 25

5:00 PM

Canio Abate and Yolanda Pasquale (12 anniv.)

7:30PM

Special Intentions (Portuguese)
May 26

9:00 AM

The Bread and Wine offered this
week at the Eucharist is in
memory of Louis Nardone

OUR LADY OF ARCO DEVOTION
Rosary next Saturday, May 25 at 4:30 PM .
o2
CONGRATULATIONS

12:05PM

Sunday,

The Sanctuary Lamp burning
near the Tabernacle this week is
in memory of Vincent Racaniello

Maria DiIorgi

Wednesday, May 22
8:30 AM

of Siena

Sixth Sunday of
Easter

As a parish we would like to express our sincere
congratulations to the children of our parish and
school community who received their First Holy
Communion. We pray that they may grow in
their love and appreciation for Mass and for
Jesus’ presence with us in the Blessed
Sacrament.
MEETING: Members of the Parish Council–
Thursday, May 23th at 8:00PM.

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

Alexander Palumbo

12:30 PM

Special Intentions (Spanish)
THE PASCHAL CANDLE is in memory
of Louis and Margaret Nardone and
John Frusciante Jr.

UPCOMING PARISH CELEBRATIONS
Corpus Christi: Sunday, June 23 trilingual
mass at 11AM.
Festa Junina (June Festival) June 28,29
and 30th. Raffles being sold at parish
office.

QUINTO DOMINGO DE PÁSCOA

19 DE MAIO, 2019
CELEBRAÇÃO DA
PRIMEIRA COMUNHÃO

“Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos
uns aos outros. Como eu vos amei, assim
também vós deveis amar-vos uns aos outros.”

Neste
domingo
temos
a
oportunidade de testemunhar mais
uma santa e abençoada celebração
na nossa paróquia: 16 crianças da
comunidade brasileira e 11 da
comunidade espana receberam pela primeira vez o
“Corpo e Sangue de Cristo”. Rezemos por eles, para
que Cristo presente na Eucaristia seja alimento
espiritual constante por toda as suas vidas. Parabéns
e muitas bençãos!

(Jo 13,34)
LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES
Durante o mês de Maio, envelopes para intenções de
nossas amadas Mães que vivem e ou já falecidas
podem ser encontrados no seu pacote de envelope e
no vestíbulo da igreja. As intenções ficarão no altar
durante o mês.
***Durante este mês no qual honramos nossa Mãe
Maria, também teremos a reza do terço todos os
dias às 7PM na igreja.***

INFORMATIVO DA CATEQUESE
Com o fim da catequese e a chegada do verão,
somos tentados a deixar de participar da Santa Missa
nos fins de semana. Lembre-se: Deus não tira férias.
O 1º mandamento nos diz: "Amar a Deus sobre todas
as coisas" e o 3º: "Guardar domingos e festas".
Portanto, não deixe de participar das missas e da
vida da comunidade neste verão.


MATRÍCULAS: no mês de maio começamos as
matrículas e re-matrículas do programa de
catequese para 2019-2020 durante o cafezinho e
no escritório paroquial.

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO
Temos um momento de Adoração ao Santissímo
Sacramento todas às quintas das 20:00 às 21:00hs na
nossa nova capela.
“ Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e
meu Rei para sempre.”
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.

Grupo de Oração da RCC
se reune nas segundas às 19:30hs
na Igreja.

RIFAS DA FESTA JUNINA
As rifas da Festa Junina já estão prontas e temos
maravilhosos prêmios: Passagem Aerea (valor até
$1200), IPhone Xs, IPad, IWatch e cafeteira Nespresso. Doação é 1/$10, 3/$20 ou 5/$30. Responsaveis em ajudar na venda por favor, peguem os
tickets no escritório paroquial. Contamos com a
colaboração de todos!
Nossa Festa Junina será nos dias
28, 29 e 30 de junho.

CASAMENTO COMUNITÁRIO
Casais que gostariam de receber o sacramento do
matrimonio na celebração do casamento comunitário
da nossa paroquia, por favor, ligar para o escritório
paroquial e agendar um horário com o Padre.

