
 
 The Bread and Wine is offered 
this week in memory of            
Vincent Frezzo 

               

 

  

 

 

 

The "birthday" of the Church   

The feast of Pentecost is often referred to as the 
birthday of the Church.  
The Holy Spirit, who came on Pentecost, gave voice 
to the apostles to proclaim the truth of the Gospel. 
The Spirit, the Soul of the Church, continues to    
enable the Church to speak, and enables us to speak 
in our individual capacity, thus establishing the    
beginning of the Church.   

 

 

UPCOMING PARISH CELEBRATIONS  

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

 Corpus Christi Celebration 

Sunday, June 3rd  Trilingual mass at   

                10:00AM.  

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

 

  
 

ADVERTISE YOUR BUSINESS 

If you own a business and would like to advertise in 
the back of our parish bulletin please call Louis   
Moraitas at 1-800-883-4343 ext 90 at Bon Venture. 

Bless our brothers and sisters who 
have responded to the needs  

of our parish . 

PENTECOST SUNDAY                                                                                           May 20, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  May 19  

 5:00 PM   

  7:30 PM 

Margaret and Louis Nardone 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,     May 20 Pentecost Sunday 

 9:00 AM     Special Intentions ( Portuguese)  

11:00 AM     Nancy and Joseph Ruospo 

12:30 PM  

    

Special Intentions (Spanish)-Mothers 

Monday ,    May  21 St. Christopher    

Magallanes and    

companions 

 12:05 PM  Dina Maria Monteiro 

Tuesday ,    May 22  St. Rita of Cascia 

8:30 AM  Manuel Barreiro 

Wednesday,  May 23     

8:30 AM     

8:00 PM 

Intencoes atendidas de Abel and        
Lucia Elias 

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   May 24   

 12:05 PM 

  

 Christine Bedalamente-Genus 

Friday,  May 25                      

8:30 PM Canio Abate and Yolanda Pasquale 

(11th anniversary) 

Saturday,  May 26 

5:00 PM 

7:30 PM 

 

Henriqueta and Carlos Pedroso and  

familia Pedroso 

Special Intention (Portuguese) 

Sunday,   May 27    Trinity Sunday   

9:00 AM     First Holy Communion Mass 

(Brazilian-Portuguese)  

11:00AM  Rochelle Mannarino 

12:30 PM   

   

First Holy Communion Mass 

(Spanish) 



SOLENIDADE DE PENTECOSTES              20 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 

 
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! 

 
 

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. 

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

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. 

 

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. 

  

DATAS IMPORTANTES 

 Reunião da Festa Junina: quinta-feira dia 24 de 
maio às 8 da noite na cafeteria da escola. 

 Ensaio para celebração da Primeira 
Comunhão: sexta, dia 25 de maio às 6:30PM 
para espanos e 7:00PM para brasileiros. 

 Missa de Corpus Christi: dia 3 de junho, missa 
triligue às 10AM com procissão após a missa.  

INFORMATIVO DA CATEQUESE 

 CELEBRAÇÃO DA PRIMEIRA 

COMUNHÃO: dia 27 às 9AM em português e 

às 12:30PM em espanhol 

 MATRÍCULAS: já estão acontecendo as 

matrículas e re-matrículas do programa de 

catequese para 2017-2018 durante o cafezinho 

e no escritório paroquial. 

 ÚLTIMO DIA DA CATEQUESE: com o fim 

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. 


