JULY 9, 2017 – XIV SUNDAY IN ORDINARY TIME
MASS INTENTIONS
Saturday, July 8th
5:00PM Lydia Lifrieri-Aiello
7:30PM Special Intentions (Portuguese)
Sunday, July 9th – XIV ORDINARY SUNDAY
9:00AM
Special Intentions (Portuguese)
11:00AM Manuel Custodio de Jesus Neto & honor
of five wounds of Jesus
12:30PM Special Intentions (Spanish)
Monday, July 10th
8:30AM Salvatore Tassone
Tuesday, July 11th – St. Benedict, Abbot
8:30AM Elvira Monteiro & Joaquim da Silva Barro
Wednesday, July 12th
8:30AM Terry Karas
8:00PM Special Intentions (in Portuguese)
Thursday, July 13th
8:30AM Marguerite Ciarcia
Friday, July 14th - St. Kateri Tekakwitha
8:30AM Frank Gentile
Saturday, July 15th – St. Bonaventure
5:00PM John Michael, Ference O`Rourke,
Petrellese Family & Mac Courtney
7:30PM Special Intentions (Portuguese)
Sunday, July 16th – XIV ORDINARY SUNDAY
9:00AM Special Intentions (Portuguese)
11:00AM Michael Luongo (10th anniv. of death)
12:30PM Special Intentions (Spanish)
THE SANCTUARY LAMP is offered
this week in loving memory of Salvatore
Tassone.

SUMMER WEEKDAY MASS SCHEDULE
Monday thru Friday Masses will be celebrated at
8:30AM during the months of July and August.
Stewardship- Jule 9, 2017-$5,430.00

“Come to me, all who you who labor and
are burdened, and I will give you rest.”
Jesus invites us to go to Him
to be refreshed. When we
hear of all the troubles of the
world today, it is comforting to
know that there is someone
we can go to who will refresh
us and help us to deal with
the trials of daily life.
OUR LADY OF ARCO NOVENA AND MASS
We will be honoring Our Lady of Arco
with novena prayers and the rosary
starting July 15th thru September 9th
at 4:30 pm before the 5 pm mass. A
mass honoring Our Lady of Arco will
be held on September 9th at 5 pm.
All are welcomed.
FEAST OF OUR LADY OF MT. CARMEL
Our community will be celebrating the
feast of Our Lady of Mt. Carmel next
Sunday, July 16th. Mass in Spanish at
12:30 PM followed by great socializing
in the school gym.
TAG SALE : weekend of August 5th
and 6th from 9AM to 5PM. If you
have any items you would like to
donate please bring them to the
school cafeteria
PARISH COUNCIL MEETING: July 20th at 8PM in
the church basement.

APPROPRIATE DRESS IN CHURCH
With the warmer weather now upon us, we very
kindly remind all our parishioners to remember to
dress for Mass in clothing that respects the sacred
dignity of our Eucharistic celebration. The Church is
the House of God. It is simply not proper to enter
the Church with clothing that is not modest or appropriate (shorts, tank tops, beach clothing, T-shirts
with inappropriate images or sayings, or any similar
apparel).
This will keep our Masses solemn and dignified.

16 DE JULHO DE 2017 – XIV DOMINGO COMUM
“Vinde a mim, todos vós que estais cansados e
fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu
vos darei descanso.” Mt 11,28
Jesus nos convida a ir a Ele
para sermos revigorados.
Quando ouvimos falar de
todos os problemas do
mundo de hoje, é
reconfortante saber que há
alguém que podemos buscar
para renovar nossas forças e
nos ajudar a lidar com as provações da vida
diária.

FESTA NOSSA SENHORA DO CARMO
Nossa
comunidade estará
celebrando a festa de nossa
Senhora do Carmo no próximo
domingo, dia 16 de julho. Missa
em espanhol às 12:30PM seguida de grande confraternização
no ginásio da escola.
FEIRA DA PECHINCHA
Nossa feira da pechincha será
nos dia 5 E 6 DE AGOSTO.
Doações já podem ser deixadas na
cafeteria da escola!!!!

CATEQUESE
MATRICULAS: Estão abertas as
matrículas e re-matrículas do
programa de catequese para 20172018 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.
VESTIMENTO APROPRIADO NA IGREJA
Com a chegada do verão e o clima quente
gostariamos muito gentilmente de lembrar a
todos os nossos paroquianos que se vistam
apropriados para a missa. A Igreja é um lugar
Santo, pois ali reside Nosso Senhor na Hóstia
Consagrada dentro do Sacrário, e é por este
motivo que devemos estar bem apresentáveis
(com decoro e decência) quando adentramos no
Santo Templo de Deus. Simplesmente não é
adequado entrar na igreja com roupas que não
são modestas ou apropriadas como: shorts, tops,
roupas justas, curtas, decotadas e de praia,
camisetas com imagens impróprias ou ditos, ou
qualquer fato semelhante). Respeitando o
vestimento apropriado manterá as nossas missas
solene e dignas.

REUNIÕES IMPORTANTES



REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DA FESTA
JUNINA: dia 13 de julho às 8pm no basement
da igreja.
REUNIÃO DO CONSELHO PAROQUIAL: dia
20 de julho às 8pm no basement da igreja.
COMUNICADOS

 MISSAS SEMANAIS EM INGLÊS: nos meses de
julho e agosto as missas semanais de segunda
à sexta em inglês, serão celebradas às 8:30AM.
 HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL NO
MÊS DE AGOSTO: segunda à sexta das 9:30AM
às 11:30AM e 6:00PM às 8PM.

Grupo de Oração da
RCC reúne-se todas as
segundas-feiras, às
20h, na Igreja.
Dízimo é uma forma de aprender que Deus ocupa o
primeiro lugar na nossa vida.

Dízimo: 9 de julho $5,430.00

