
 

 With the  

Lord there is  

mercy, and  

fullness of    

Redemption. 

 

 

The Sanctuary Lamp burning near the            
Tabernacle this week is in memory Bruno, Lecce 
and Uomoleale Families. 

The Bread and Wine this week is offered in 
memory of  Louis Nardone and John Frusciante 
Jr. 

 

 FATHERS’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.                       

Intentions will be placed on the 

altar for the month of June 

 

FESTA JUNINA        

(June Festival) 

Our parish community will 

have its annual “June Festi-

val 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 22 & 23 from 7:30PM- 11PM and Sunday, 

June 24 from 4PM to 10PM. Raffle tickets are 

being sold after weekend masses and at parish 

office. Great prizes! (iPhone X, 43”Flat TV, 

iPad mini, iWatch and Nespresso Maker). Draw-

ing will be Sunday at the Festival, winner need 

not be present.  

TENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                               June 10, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  June 9  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

Louis Nardone and John Frusciante  Jr. 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,     June 10 Tenth Sunday in    

Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

  11:00 AM Albert Crocco 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    June 11    St. Barnabas 

 12:05 PM Manuel Barreiro 

Tuesday ,    June 12   

8:30 AM Maria and Narcisco Pereira 

Wednesday,  June 13 St. Anthony of Padua 

8:30 AM     

8:00 PM 

Marguerite Ciarcia  

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   June  14   

12:05 PM     Giuseppe  Giordano  

Friday,  June 15          

8:30AM San Pelligrino 

Saturday,  June 16 

5:00PM Father’s Day Mass Remembrances 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   June  17 Eleventh Sunday 

in Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Father’s Day Mass Remembrances 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

  



X DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                               10 de junho, 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 
para agendar a visita. 

Viva São João, São Pedro e São Paulo! 

Nossa tradicional Festa Junina já está chegando: 
vai ser nos dias 22, 23 e 24 de junho (sexta e 
sábado das 19:30 às 23h e domingo das 15 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: 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. Contamos com a 
colaboração de todos! 

**PRECISA-SE DE VOLUNTÁRIOS: para 
ajudar na publicidade, patrocinio e com a(o) 
sinhazinha(o). 

 

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. 

 

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. 

 

ANUNCIE SEU NEGÓCIO  

Se você é proprietário de uma empresa e gostaria 
de anunciar na parte de trás de nosso boletim 
paroquial, ligue para Louis Moraitas pelo telefone 
1-800-883-4343 ext 90 na Bon Venture. 

 

ANUNCIO: Mara Cristina procura trabalho (914) 
308 1311 

 

Neste domingo iniciamos  
nosso tempo comum, o 
evangelista Marcos introduz e 
preparara o início da atividade 
pública de Jesus.  Aí 
encontramos Jesus que entra 
‘de cheio’ no vivo da sua 
missão, anunciando o reinado 
de Deus, chamando os 
primeiros discípulos, curando 

os enfermos, acolhendo os pecadores, libertando do 
mal... tudo para dizer que a ação de Deus inaugura 
um tempo radicalmente novo e um futuro 
imprevisível. 

 

CATEQUESE 

 MATRÍCULAS: já estão acontecendo as 

matrículas e re-matrículas do programa de 

catequese para 2018-2019 no escritório 

paroquial. 

 ÚLTIMO DIA DA CATEQUESE: com o fim 

da catequese 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. 


