MAY 21, 2017- SIXTH SUNDAY OF EASTER
MASS INTENTIONS

Saturday, May 20th

5PM Silvio dos Santos and Antonio and Augusta Moura
7:30PM Special Intentions (Portuguese)

Sunday, May 21st – Sixth Sunday of Easter
9:00AM Special Intentions (Portuguese)
11:00AM N
 ancy and Joseph Ruospo
12:30PM Special Intentions ( Spanish)
Monday, May 22nd -St. Rita of Cascia
12:05PM Dina Marie Monteiro
Tuesday, May 23rd
8:30AM Henriqueta, Carlos and Antonio Padroso
Wednesday, May 24th
8:30AM Canio Abate and Yolanda Pasquale
( 10th anniversary)
8:00PM Special Intentions (in Portuguese)

To the children of our parish community who
received their First Holy Communion. May they
know Jesus’ love and joy, through His blessings
every day.
 “I will not leave you

orphans; I will come to
you”

Jesus is now preparing
his disciples for the
new state of affairs that will begin after his
Resurrection. He is going to physically leave them,
and the world will see him no more, but his
disciples will see him. But how is it going to be
possible that the world will not see him, while his
disciples will see him? It will be possible because
Christ will be living within them, in their heart, by
faith after Pentecost. This is what would transform
his disciples from a fearful band into preachers of
Christ who would convert the world.
Fr. Steven Scherrer, MM, ThD

 hursday, May 25th –Ascension of the Lord
T
8:30AM Parish Community
12:05PM Lawrence Girsch
8:00PM Special Intentions (Portuguese and Spanish)
Friday, May 26th
8:30AM Henriqueta and Carlos Padroso and Albina
Morais

THE ASCENSION OF THE LORD
Holy Day of
Obligation.
Thursday, May 25th
Masses will be celebrated
at  8:30AM and
12:05PM
(in English)

Saturday, May 27th

8:00PM

5:00PM

Marc and Germane Wolley
7:30PM Special Intentions (Portuguese)

Sun, May 28th – Seventh Sunday of Easter
9:00AM Special Intentions (Portuguese)
11:00AM A
 nthony and Sylvia Acri
12:30PM Special Intentions (Spanish)
THE SANCTUARY LAMP near the
Tabernacle burns this week in memory of
Lydia Lifrieri Aiello.
THE BREAD & WINE offered this week
at the Eucharist is in memory of John
Frusciante.
CONGRATULATIONS

(in Portuguese and
Spanish).

holyday the parish

In observance of the
office will be closed.

OUR LADY OF ARCO DEVOTION
Rosary next Saturday, May 27th at 4:30PM.
CARDINAL’S ANNUAL APPEAL
I would like to thank the many families in our
parish who have contributed to the Cardinal’s
Appeal thus far. To date, we have raised $13,181
in pledges towards our $28,000 goal. We are
getting closer, but we still have a ways to go!
Remember, 60% of any cash raised over goal is

returned to our parish. Please take a moment this
week to make your contribution. Thank you all for
your generosity and support. Pledge cards can be
found in the church vestibule.

Stewardship- May 14, 2017: $5,925.60
Shrine of Immaculate Conception: $1,183.00

21 DE MAIO DE 2017 – SEXTO DOMINDO DA PÁSCOA

“Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós”
No Evangelho de hoje Jesus está preparando seus
discípulos para os tempos que virão após Sua
ressurreição. Ele vai deixá-los fisicamente e o
mundo não O verá mais, mas seus discípulos O
verão. Mas como é possível que o mundo não O
veja, enquanto seus discípulos vão vê-Lo? Será
possível porque Cristo estará vivendo dentro
deles, em seus corações, pela fé após o
Pentecostes. Isto transformou os seus discípulos
que deixaram de temer e se tornaram
pregadores de Cristo que converteriam o mundo.
Fr. Steven Scherrer, MM, ThD.
ASCENSÃO DO SENHOR
Festa católica que acontece 40
dias após a Páscoa na qual
recordamos a elevação de Jesus
ressuscitado ao céu em seu corpo
físico, na presen-ça de onze de
seus apóstolos. Dia obrigatório
de missa, quinta-feira, dia 25, teremos missa às
8:30AM e 12:05PM em inglês e às 8:00PM em
espanhol.
VIGÍLIA DE PENTECOSTES
Dia 3 de junho, no sábado às 7:30 da
noite celebraremos a Vigília de
Pentecostes com adoração até a meia
noite. Como forma de preparar nossa
mente e nosso coração para acolher o
grande dom do Espírito, dediquemos
nestas semanas que antecedem a celebração, na
leitura e meditação do capitulo 1 e 2 dos livro
biblíco do Atos dos Apóstolos e rezar a oração
Veni Creator Spiritus- Vem, Espírito Criador.
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 de maio.

Dízimo: 14 de Maio
$5,925.60
Santuário da Imaculada
Conceição: $1,183.00

CELEBRAÇÃO DAS
PRIMEIRAS COMUNHÕES

Neste domingo temos a oportunidade de
testemunhar mais uma santa e abençoada
celebração na nossa paróquia: 14 crianças da
comunidade brasileira e 21 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.
INFORMATIVO DA CATEQUESE

➢ MATRÍCULAS: no mês de maio começamos as
matrículas e re-matrículas do programa de
catequese para 2017-2018 durante o cafezinho e no
escritório paroquial.

➢ Último dia de catequese: 4 de junho
PRÓXIMOS EVENTOS PAROQUIAIS
❖ FESTA JUNINA: nossa tradicional Festa Junina
acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de junho.
- RIFA: já estão disponíveis para a venda e
precisamos de toda ajuda possível para
vendê-la, interessados em ajudar por favor
falar com Cristiane Madeira ou Mayra Araujo.
❖ AVALIAÇÃO DOS HORÁRIOS DAS MISSAS: já
estamos quase completando um ano que
alteramos os horários das missas para melhor
servir todas as comunidades. Gostariamos de
fazer uma avaliação de como foi a mudança. No

dia 4 de junho todos terão oportunidade de
responder a uma questão de avaliação durante
as missas deste domingo.

ANUNCIOS
● Vende-se apartamento em Poços de Caldas no
Jardim dos Estados. Mais informações ligue para
914 755 8956
● Tiffany recem chegada do Brasil procura trabalho
(347) 207 0349
● Alessandra procura trabalho de cuidadora de
idosos, babá ou limpeza. 914 843 5032.

