
 

 

 

 

 

 

You, child, will be called prophet of the Most 
High, for you will go before the Lord to       
prepare his way.                                                 
——————————————————— 

The Sanctuary Lamp burning near the         
Tabernacle this week is for good health for    
Rafaela and in memory Alegandro Olson. 

The Bread and Wine this week is offered for 
good health for Rafaela and Antonio Guaman.        

 FESTA JUNINA (June Festival) 

            JOIN IN THE FUN!!!!! 

“June Festival 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.  This Saturday from 7:30PM- 11PM and 

Sunday, June 24 from 4PM to 9PM. Raffle   

tickets are being sold . Great prizes! (iPhone X, 

43”Flat TV, iPad mini, iWatch and Nespresso 

Maker). Drawing will be Sunday at the Festival, 

winner need not be present.  

 

        OUR LADY OF ARCO DEVOTION 

    Rosary next Saturday, June 30th at 4:30PM. 

 

SUMMER WEEKDAY MASS SCHEDULE 

Begins on Monday, July 2nd . Monday thru    
Friday masses will be celebrated at 8:30 a.m. 

  
Next week, our parish will take up a second   
collection for the Solidarity Fund for the 
Church in Africa.  
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MASS INTENTIONS  

Saturday,  June 23  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

 Carmela Paulo 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,     June 24 Nativity of St. John 

the Baptist 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

  11:00 AM Ralph DiGisco (4th anniversary in heaven) 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    June 25     

 12:05 PM Giuseppe Giordano  (29th anniversary) 

Tuesday ,    June 26   

8:30 AM Henriquetta and Carlos Pedroso and family 

Wednesday,  June 27  

8:30 AM     

8:00 PM 

Sylvia Acri 

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   June  28 St. Irenaeus  

12:05 PM   Olimpia Monteiro  & 

                                                                     

Joaquim Augusto   

Barra 

Friday,  June 29                     Sts. Peter and Paul 

8:30AM Angie Sacchinelli 

Saturday,  June 30 

5:00PM Roger Powell Tarter 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   July 1 Thirteenth Sunday 

in Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM David J. Blauvelt 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 
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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 

JÁ CHEGOU! 
 

NOSSA TRADICIONAL FESTA JUNINA  

Nossa tradicional Festa Junina já está acontecendo 
neste final de semana. Prestigiemos todos após a 
missa nosso último dia. As comidas tipícas estão 
deliciosas, o clima de partilha, fraternidade e 
comunidade esta sendo uma bênção. Hoje, 
domingo, teremos a dança da quadrilha e sorteio da 
rifa.  Não percam! 

Viva São João, São Pedro e São Paulo! 

 

CATEQUESE 
 

 MATRICULAS: já estão 
acontecendo as matrículas e re-
matrículas do programa de catequese 
para 2018-2019 no escritório 
paroquial. 
 

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 da vida da comunidade neste verão. 

 
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. 

 

 

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. 

João é filho de Zacarias, 
mudo, e de Isabel, estéril. Seu 
nascimento anuncia a chegada 

dos tempos messiânicos, 
quando a esterilidade se torna 

fecundidade e a mudez, 
exuberância profética. João 

vai acolher Jesus e se tornar o 
primeiro anunciador do 

Cordeiro que tira os pecados do mundo. São 
João encontra-se no coração das festas 

juninas, marcadas pela alegria e pela certeza 
de que Deus é misericordioso com os 

empobrecidos. 

(Liturgia Diária, Paulus) 

 
 

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. 
 

 
Grupo de Oração da RCC se 

reune nas segundas às 19:30hs 
na Igreja.  Participe!  


