
 

MAY 14, 2017- FIFTH SUNDAY OF EASTER 
  
                      MASS INTENTIONS    
  Saturday, May 13th  
 5:00PM     Mother’s Day Remembrances 
 7:30PM   Special Intentions (Portuguese) 
 
Sunday, May 14th – Fifth Sunday of Easter 
 9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 
 11:00AM   Mother’s Day Remembrances 
12:30PM   Special Intentions (Spanish)  
    
Monday, May 15th –St.Isidore 
12:05PM   Samuel Rando (birthday in heaven) 
   
Tuesday, May 16th   
 8:30AM   Samuel, Rose and Rita Rando 
 

Wednesday, May 17th  

8:30AM   Elizabeth LaVerde  
8:00PM   Special Intentions (in Portuguese)  
  
 Thursday, May 18th –St. Pope John  
12:05PM  Margaret Nardone 
 
Friday, May 19th  
 8:30AM   Henriqueta and Carlos Padroso 
 
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   Nancy and Joseph Ruospo 
12:30PM   Special Intentions (Spanish)  
 

THE SANCTUARY LAMP  near the 
Tabernacle burns this week in 
memory of the Bruno, Lecce and 
Uomoleale Families. 
 
THE BREAD & WINE offered this      
week at the Eucharist is in memory       

of     Margaret Nardone. 

 UPCOMING PARISH EVENTS  

❖ First Holy Communion    
                  -Sunday May 21st 

       9AM (in Portuguese-Brazilian)  

      12:30PM (in Spanish)   
 

❖ June Festival (Festa 
Junina)  
      June 23, 24 & 25 
 

100th Anniversary of 
Fatima 

This year marks the 100th 
anniversary of the Marian 
Apparition at Fatima, 
Portugal. On May 13th  1917 
Mary began appearing to 

three young children and  continued to do so 
each month until October of that same year. On 
May 13th of this year Pope Francis will 
canonize two of the three  children, Francisco 
and Jacinta, both of whom died just a few years 
after the apparitions. The 3rd, Lucia, became a 
nun and lived to the age of 97, having just died 
12 years ago in 2005.  
             Our Lady of Fatima Pray for Us! 
 
               MOTHER’S DAY PRAYER 

Loving God, we thank you for the love of the 
mothers you have given us, whose love is so 

precious that it can never be measured, whose 
patience seems to have no end. May we see  

your loving hand behind them and guiding them. 
We ask you to bless them with  

your own special love. 

Mother's Day remembrances living and deceased      
will be placed on the altar for the month of May.           
Envelopes can be found in your envelope packet        
and in the church vestibule.  

     Happy Mother's 
Day! 
  
CONGRATULATIONS 

As a parish we would like to 
express our sincere congratulations to the children 
of our parish school community who received their 
First Holy Communion.   
    
SPECIAL COLLECTION: Donations to the Trinity       
Dome collection this weekend helps support the       

 



 
completion of a beautiful mosaic that will adorn the         
“Crowning Jewel” of The Basilica of the National        
Shrine of the Immaculate Conception in  

Washington, DC. 
 

Stewardship- May 7, 2017: $5,653.00 
14 DE MAIO DE 2017 – QUINTO DOMINGO DA PÁSCOA  

  
ORAÇÃO PARA AS MÃES 

Pai , Tu, sendo Deus, quiseste mostrar  
entre nós tua face materna ...  
Por isso criaste todas as mães!  
Peço-te por minha mãe ,  
sinal concreto e visível de teu amor entre nós.  
Multiplicai os seus dias em nosso meio!  
Acompanha-a em todo riso e em toda lágrima,  
todo trabalho e toda prece,  
todo dia e toda noite!  
Que tua bênção cubra de luz  
a vida de minha mãe para que,  
inundada de ti, ela seja sempre mais  
Presença do divino em minha vida. Amém! 
 

Hoje queremos agradecer, 
de maneira muito especial,  
a todas as mães da nossa  
comunidade e do mundo 
 inteiro porque através delas  
nós podemos compreender  
melhor o mistério do amor de 
Deus por nós. Muito obrigado, queridas mães!   
 
 
          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. 

➢ Ensaio para Primeira Comunhão: 
       Espanos: quinta-feira, dia 18 às 7PM na igreja. 
       Brasileiros: sexta-feira, dia 19 às 7:30PM na igreja. 
➢ Celebração da Primeira Comunhão: dia 21 nos 

horários das missas de domingo, neste dia não 
teremos encontros de catequese. 

➢ Último dia de catequese: 4 de junho 

Grupo de Oração da RCC 
reúne-se todas as 

segundas-feiras, às 20h, na 
Igreja. 

Dízimo: 7 de Maio  $5,653.00 
 

100º ANIVERSÁRIO DE 
FÁTIMA 

Em 13 de maio deste ano marca o 100º aniversário da 
Aparição Mariana em Fátima, Portugal. Neste dia o Papa 

Francisco canonizou dois dos três filhos, Francisco e 
Jacinta, que morreram poucos anos depois das 

aparições. A terceira, Lucia, se tornou uma freira e viveu 
até a idade de 97, tendo falecido há 12 anos em 2005. 

Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós! 
 

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.  
 

PRÓXIMOS EVENTOS PAROQUIAIS 

❖ 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.  

❖ FESTA JUNINA: nossa tradicional Festa Junina       
acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de junho. 

- REUNIÃO: NESTA QUINTA-FEIRA, dia 18 às           
8   da noite na cafeteria da escola. 
- 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. 

 

http://www.mensagensdecarinho.com.br/dia_das_maes/oracao_por_minha_mae_950.html
http://www.mensagensdecarinho.com.br/dia_das_maes/oracao_por_minha_mae_950.html
http://www.mensagensdecarinho.com.br/dia_das_maes/oracao_por_minha_mae_950.html
http://www.mensagensdecarinho.com.br/dia_das_maes/oracao_por_minha_mae_950.html


 
 

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. 

 


