
           Peace I leave with you; my peace  

                      I give to you. 

————————————————————— 

MEMORIAL DAY 

Monday, May 27th, we         

remember those who have 

made the ultimate sacrifice for 

the freedoms we enjoy        

every day.  

**In observance of the holiday the parish office 

is closed.  

**Please note: Mass will be celebrated at 

8:30AM. 

                          God Bless America!  

THE ASCENSION OF THE 

LORD 

Holy Day of Obligation. 

Thursday, May 30th 

Masses will be celebrated at  

8:30AM and 12:05 PM( English)  

8:00 PM (Portuguese and Spanish) 

In observance of the holyday the parish office 

will be closed. 

  
UPCOMING PARISH CELEBRATIONS  

Corpus Christi: Sunday, June 23 trilingual 
mass at 11AM. There will be no 9AM 
or 12:30 Mass  

Festa Junina (June Festival) June 28,29          
and 30th. Raffles being sold at parish  
office. Prizes Airline ticket (valued at 
$1200), IPhone X, IPad, IWatch      
Nespresso Maker  

SIXTH SUNDAY OF EASTER                                                                                         MAY 26, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,   May 25  

5:00PM  Canio Abate &Yolanda Pasquale (12 anniversary ) 

7:30 PM  Special Intentions    (Portuguese) 

Sunday,      May 26 Sixth Sunday of   

Easter 

   9:00 AM  Special Intentions         (Portuguese) 

 11:00 AM  Alexander Palumbo                                                         

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,     May 27  St. Augustine of Canterbury 

 8:30 AM  Madona de Lourdes 

 Tuesday,       May 28                             

   8:30 AM    Ida Tricoli 

Wednesday,   May 29    

 8:30 AM        Leonido Fernandes  Monteiro 

 8:00 PM      Special Intentions         (Portuguese) 

Thursday,   May 30   Ascension of the Lord 

8:30AM         Roger Powell Tarter  

12:05PM           Bruno Lecce and   Uomoleale families 

8:00 PM        Special Intentions Portuguese & Spanish 

Friday,  May 31      Visitation of Blessed Virgin Mary 

8:30 AM  Aurora Gonçalves 

Saturday,  June 1             

5:00 PM Francesco and Orania Errico 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    June 2 Seventh Sunday of    

Easter 

   9:00 AM  Special Intentions   (Portuguese) 

11:00AM   Ralph DiGisco (5 year anniversary in heaven) 

12:30 PM    Special Intentions (Spanish) 

    



QUINTO DOMINGO DE PÁSCOA                                                       26 DE MAIO, 2019  

FESTA JUNINA 

Viva São Antonio, São Pedro e 

São Paulo! 

Nossa tradicional Festa Junina será 

nos dias 28, 29 e 30 de junho (sexta 

e sábado das 19:30 às 23h e domingo das 16 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: já estão prontas e temos maravilhosos 

prêmios: Passagem Aerea (valor até $1200), IPh-

one Xs, IPad, IWatch e cafeteira Nespresso. 

Precisamos de toda ajuda possível para vendê-la, 

interessados em ajudar por favor ligar no escritõrio 

paroquial. 

 

INFORMATIVO 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 1º mandamento nos diz: "Amar a Deus sobre todas 

as coisas" e o 3º: "Guardar domingos e festas".  

Portanto, não deixe de participar das missas e da 

vida da comunidade neste verão. 

 MATRÍCULAS: no mês de maio começamos as 

matrículas e re-matrículas do programa de 

catequese para 2019-2020 durante o cafezinho e 

no escritório paroquial. 

 

MEMORIAL DAY  

Segunda, dia 27  de maio é feriado 

nacional americano em memória aos 

militares falecidos que prestaram 

serviço ao país. Oremos por todos os 

homens e mulheres que estão no 

serviço militar e que colocam suas 

vidas em risco por uma nação. 

Observando o feriado o escritório 

paroquial e a escola estarão fechados.  

 

ASCENSÃO DO SENHOR 

Dia Santo da obrigação celebrado 

na quinta-feira, 30 de maio. As 

missas serão às 8:30AM e às 

12:05PM em inglês e às 8:00PM 

em Português e Espanhol.  

Em observância do feriado, o escritório paroquial 

será fechado. 

 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. *** Reza do terço neste mês 

continua ainda esta semana às 7PM na igreja.*** 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

Temos um momento de Adoração ao Santissímo 

Sacramento todas às quintas das 20:00 às 21:00hs na 

nossa nova capela. 

“Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que 

todas as nações vos glorifiquem!“ 

 

GRUPO DE JOVENS 

O grupo de jovens se reúne todas as sextas, às 20hs 

no ginásio da escola. Jovens de 13 a 21 anos podem 

participar. Jovem: junte-se a nós! Pais: incentivem 

seus filhos jovens a participar.  

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.   

 

 


