JULY 16, 2017 – XV SUNDAY IN ORDINARY TIME
MASS INTENTIONS
Saturday, July 15th – St. Bonaventure
5:00PM John Michael, Ference O`Rourke,
Petrellese Family & Mac Courtney
7:30PM Special Intentions (Portuguese)
Sunday, July 16th – XV ORDINARY SUNDAY
9:00AM Special Intentions (Portuguese)
11:00AM Michael Luongo (10th anniv. of death)
12:30PM Special Intentions (Spanish)
Monday, July 17th
8:30AM Abilio & Celeste Bareiro
Tuesday, July 18th
8:30AM Cannone, Salzano, Gencarelli,Sisco &
Urban Families.
Wednesday, July 19th
8:30AM Henriqueta Carlos Pedroso & Albino
Morais
8:00PM Special Intentions (in Portuguese)
Thursday, July 20th
8:30AM Manuel Custódio de Jesus Neto & honor
of Five wounds of Jesus
Friday, July 21st
8:30AM Carmine Paulo
Saturday, July 22nd – St. Mary Magdalene
5:00PM Glenn Davis
7:30PM Special Intentions (Portuguese)
rd

Sunday, July 23
– XVI ORDINARY SUNDAY
9:00AM Special Intentions (Portuguese)
11:00AM Rizzetta & Messina Families
12:30PM Special Intentions (Spanish)
THE SANCTUARY LAMP is offered this
week for a favor granted.

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

The seed is the word of
God, Christ is the sower.
All who come to him will
have life forever.
If we see ourselves as the sower, the parable takes us in the
direction of learning to know
God and having union with God.
We ourselves are the ones who
spread the word of good news. If we see ourselves
as the seed, it reminds us that we sow God’s word
wherever we are, by word and example. If we see
ourselves as the soil, we are directed to examine
the cares and distractions of our lives to see if they
stand in the way of open eyes, open ears and open
hearts. This is our call to discipleship! God is extravagant with the seed, and he is doing everything
to prepare the soil so that the word can take root.
All we need to do is “see with our eyes, hear with
our ears and understand with our hearts.
(Living Liturgy)

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 this 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.

16 DE JULHO DE 2017 – XV DOMINGO COMUM
FESTA NOSSA SENHORA DO CARMO

PARÁBOLA DO SEMEADOR
A semente é a palavra de
Deus, Cristo é o semeador.
Todos os que vierem a Ele
terão vida para sempre!
Refletindo
sobre
o
Evangelho de hoje podemos
nos ver como o semeador, a
parábola nos leva na direção
de aprender a conhecer Deus
e ter união com Ele. Nós
mesmos somos os que espalharam a palavra de
Deus, a “boa nova”. Se nos vemos como a
semente, isso nos lembra que semeamos a
Palavra de Deus onde quer que estejamos, por
palavras e por exemplo. Se nos vemos como o
solo, somos direcionados a examinar como
estamos cuidando de nossa vida, se existe
distrações, para ver se estamos no caminho
certo, de olhos, ouvidos e corações abertos. Este
é o nosso chamado a ser discipulos! Deus é
extravagante com a semente, e ele está fazendo
tudo para preparar o solo para que a palavra
possa enraizar-se. Tudo o que precisamos fazer é
"ver com os nossos olhos, ouvir com os nossos
ouvidos e entender os nossos corações".
(Tradução- Living liturgy)
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.

NESTE DOMINGO
Nossa
comunidade estará
celebrando a festa de nossa
Senhora do Carmo. 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!
REUNIÕES IMPORTANTES



REUNIÃO COM OS(AS) CATEQUISTAS: dia
18 de julho às 7:30pm 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.
O DIZIMO É CULTO A DEUS
O dízimo é a maneira mais antiga de prestar culto a
Deus: os primeiros frutos da colheita e dos rebanhos
eram Seus. E você, já é dizimista?

Dízimo: 9 de julho $5,430.00

