PENTECOST SUNDAY

JUNE 9, 2019

MASS INTENTIONS
Saturday, June 8
5:00PM

Carmela Paulo

7:30 PM

Special Intentions

Sunday,

June 9

9:00 AM Special Intentions

(Portuguese)
Pentecost Sunday

12:30 PM Special Intentions (Spanish)
June 10

12:05 PM Louis Nardone
Tuesday,

June 11

UPCOMING PARISH CELEBRATIONS

Wednesday, June 12
Marguerite Ciarcia

8:00 PM

Special Intentions

Thursday, June 13

(Portuguese)
St Anthony of Padua

12:05 PM St Anthony
Friday,

June 14

8:30 AM

Leonido Fernandes Monteiro and Al Michael
Monteiro and Monteiro Family

Saturday, June 15
5:00 PM

Father’s Day Remembrances

7:30PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday,

June 16

Trinity Sunday

9:00 AM Special Intentions (Portuguese)
11:00AM

FATHER’S DAY REMEMBRANCES
Envelopes for Father`s Day
Remembrances living and
deceased can be found in your
envelope packet and in the church
vestibule. You may drop them in
the collection basket.

St. Barnabas

8:30 AM John Frusciante Jr.

8:30 AM

The "birthday" of the Church.

(Portuguese)

11:00 AM Albert Crocco

Monday ,

Come , Holy Spirit ,
fill the hearts of
your faithful and
kindle in them the
fire of your love .

Father’s Day Remembrances

12:30 PM Special Intentions (Spanish)
The Sanctuary Lamp burning near the
Tabernacle this week is in memory of the
Bruno, Lecce and Uomoleale Families
The Bread and Wine offered this week is in
memory of Louis Nardone .

Corpus Christi: Sunday, June 23 trilingual
mass at 11AM following with a
procession.
There will be no 9AM or 12:30 Mass
FESTA JUNINA June Festival)
Our parish community will have its annual
“June Festival Weekend”, a traditional Brazilian folklore event. It will be outdoors on the
school grounds, with fun games for children and
their families as well as traditional food and
dance. Friday & Saturday, June 28 & 29 from
7:30PM- 11PM and Sunday, June 30 from 4PM
to 9PM.
Raffles being sold at parish office. Prizes
Airline ticket (valued at $1200), IPhone X,
IPad, IWatch, Nespresso Coffee Maker.
1/$10, 3/$20, 5/$30.
CHAPEL BLESSING
Sunday, September 22nd we will have the
official blessing of the New Chapel. Bishop
Dennis J. Sullivan will be presiding at our Mass
and ceremony.
Next weekend we will have our annual
collection for Black and Indians Missions.

PENTECOSTES

9 DE JUNHO, 2019
PENTECOSTES

Em Pentecostes
comemoramos a
descida do Espírito
Santo sobre os
apóstolos e
discípulos. Com o
Pentecostes nós
concluimos a obra de redenção, a plenitude da graça
para a Igreja e seus filhos e o dom da fé para todas
as nações. A festa de Pentecostes é muitas vezes
referida como o aniversário da Igreja porque após o
Pentecostes os apóstolos saíram entre as pessoas e
começaram a espalhar a mensagem de Jesus,
estabelecendo assim o início da Igreja.
ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO
Temos Adoração ao Santissímo Sacramento todas às
quintas das 20:00 às 21:00hs na nossa nova capela.
“Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a
face renovai.”
LEMBRANÇAS DOS PAIS
Envelopes para intenções dos nossos amados Pais
que vivem e ou já falecidos podem ser encontrados
no seu pacote de envelope e no vestíbulo da igreja.
As intenções ficarão no altar durante o mês de
junho.

FESTA JUNINA
Viva São Antonio, São Pedro e
São Paulo!
Nossa tradicional Festa Junina será
nos dias 28, 29 e 30 de junho (sexta
e sábado das 19:30 às 23h e domingo das 16 às 21h).
Como sempre haverá deliciosas comidas tipícas
(canjicada, pé-de-moleque, pamonha, pão de queijo,
pastel, churrasquinho, etc), muita animação,
quadrilha, bingo e diversas atrações para adultos e
crianças. Não percam!
- RIFA: já estão prontas e temos maravilhosos
prêmios: Passagem Aerea (valor até $1200), IPhone Xs, IPad, IWatch e cafeteira Nespresso.
Precisamos de toda ajuda possível para vendê-la,
interessados em ajudar por favor ligar no escritõrio
paroquial.
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.
FEIRA DA PECHINCHA
Em prol da Solidariedade neste final de
semana das 9am às 5pm no ginasio.

GRUPO DE JOVENS

INFORMATIVO DA CATEQUESE

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.

 MATRÍCULAS: já estão acontecendo as
matrículas e re-matrículas do programa de
catequese para 2019-2020 durante o cafezinho e
o escritório paroquial.

 ÚLTIMO DIA DA CATEQUESE: com o fim
SEMINARIO DE VIDA NO ESPIRITO SANTO
Iniciará no dia 18 de junho às 7:30pm na igreja e
continuará por 9 semanas, sempre nas terças.
Grupo de Oração da RCC se reune
nas segundas às 7:30pm na Igreja.

da catequese neste domingo 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 3º mandamento nos diz:
"Guardar domingos e festas" e o 1º nos diz:
"amar a Deus sobre todas as coisas". Portanto,
não deixe de participar das missas e da vida da
comunidade neste verão.

