
 
The Sanctuary Lamp burns this 
week near the Tabernacle in 
memory of the Bruno, Lecce and 
Uomoleale Families  

The Bread and Wine is offered 
this week in memory of  Margaret 
and Louis Nardone. 

 

               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 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.    

 

MEETING: Members of the Parish Council–  

Thursday, May 17th at 8:00PM. 

 

UPCOMING PARISH CELEBRATIONS  

 Parish First Holy Communion: Sunday, 
May 27th, 9:00AM (Brazilian)                              
             12:30PM (Spanish) 

 June Festival- Festa Junina: June 22, 23 
and 24. Raffles now being sold! 

  

SEVENTH SUNDAY OF EASTER                                                                           May 13, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  May 12  

 5:00 PM   

  7:30 PM 

Mother’s Day Remembrances 

 Special Intentions (Portuguese)-Mothers 

 

Sunday,     May 13 Seventh Sunday of 

Easter 

 9:00 AM     Special Intentions ( Portuguese)  

11:00 AM     Mother’s Day Remembrances 

12:30 PM  

    

Special Intentions (Spanish)-Mothers 

Monday ,    May  14 St. Matthias 

 12:05 PM  Elizabeth LaVerde 

Tuesday ,    May 15   

8:30 AM   Sagrada Familia 

Wednesday,  May 16     

8:30 AM     

8:00 PM 

Nossa Senhora Fatima e Victoria 

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   May 17   

 12:05 PM 

  

 Silvio dos Santos and Antonio e Augusta 
Moura 

Friday,  May 18                      St. John I 

8:30 PM Sylvia Acri  (1yr anniversary in heaven) 

Saturday,  May 19 

5:00 PM 

7:30 PM 

Margaret and Louis Nardone 

Special Intention (Portuguese) 

Sunday,   May 20     Pentecost  Sunday   

9:00 AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM  Nancy and Joseph Ruospo 

12:30 PM   

   

Special Intentions (Spanish) 

  



 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!   

Feliz dia das Mães! 

SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR                                                 13 de Maio, 2018 

Batismo 
Favor ligar para a paróquia para receber instruções 
pelo menos três semanas antes do batizado. 
Preparação para Batismo: quinta-feira ou domingo. 

Casamentos 

Ligar para Paróquia pelo menos com seis meses de 
antecedência. Por favor, fazer arranjos com a Igreja 
antes dos demais. Casais devem participar de um 
curso de preparação para o matrimônio oferecido 
pela arquidiocese (Pre-Cana). 
 

Aos Doentes 

Estamos disponiveis para celebrar os Sacramentos da  
Reconciliação e Unção dos Enfermos e levar a      
Sagrada Comunhão nas casas dos paroquianos 
doentes ou idosos. Por favor ligar para o escritório 

VIGÍLIA DE PENTECOSTES 

Próximo sábado, dia 19 de maio, no sábado às 7:30 

da noite celebraremos a Vigília de Pentecostes com 

adoração até a meia noite.   

 
CATEQUESE 

 Celebração da Primeira Comunhão: dia 27 
às 9AM em português e às 12:30PM em 
espanhol 

 Matriculas: no mês de maio começamos as 
matrículas e re-matrículas do programa de 
catequese para 2018-2019 durante o cafezinho 
e no escritório 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. 

 

RIFAS DA FESTA JUNINA 

As rifas da Festa Junina já estão prontas e temos 
maravilhosos prêmios: IPhone X, TV 43’, Mini 
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! 

 
REUNIÃO DO CONSELHO PAROQUIAL 

Membros por favor comparecer a reunião dia 17 de 
maio às 8 da noite. 

 

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

ANUNCIOS 

 Cristina procura quarto para alugar em junho 
914 619 8983. 

 Elsa procura quarto para alugar. 914 439 2640. 

 Aluga-se vaga para estacionamento, 280 Birch 
St. 914 667 8585.  

 Empresa em Mt. Vernon oferece trabalho na 
reposição de produtos em “vending machines”, 
precisa de carteira de habilitação. Mais 
informações ligue para 914 490 7502. 

 

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.  

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

