PAROQUIA DE SAO PIO V

13˚DOMINGO DO TEMPO COMUM

28 DE JUNHO 2020

BOLETIM DOMINICAL
106 –12 Liverpool Street, Jamaica, NY 11435
Phone : (718) 739-3731
Fax : (718) 526-2472
E-mail: Stpiusvqueens@gmail.com
Facebook: Saint Pius V Roman Catholic Church
Website: stpiusv-queens.org
Horário de atendimento: Segunda, Terça, Quinta e Sexta:
11:00am - 3:00 pm, 4:00 pm – 8:00 pm
Quarta e Sabado: 9:00AM - 1:00PM
O escritório permanecerá fechado Quartas e Sábados à
tarde

Padre Felix Sanchez, Pastor
Mr. Alfredo Castellanos, Diacono

9:00AM Missa: +Maria da Piedade, Alcino dos Santos, Amadeu Eira,
Joaquina Adao a pedido de Isabel Eira
13˚
DOMINGO
28 de Junho de 2020

SACRAMENTOS:

Trustees paroquiais: Mrs. Annette Vaz and Mr. Mário Gil

Eucaristía

Juventude: Ms. Carla Pinto
Secretarios: Mrs. Leonilda Alves and Mr. Rui Terra
Contabilista: Mrs. Marlene Kaselis
Ajudante do boletim: Mrs. Ilda Martins
Mantimento: Mr. José Ventura
Organista: Mr. Hugo Andre
Sacristões: Mr. Paul Alabi , Mr. Jesús Conforme

Segunda-feira a sábado 8:00AM Inglês

Funcionários Paroquiais

Educação Religiosa(CCD)
Diretoras: Mrs. Leonilda Alves and Ms. Carla Pinto
RICA: Deacono Alfredo Castellanos
Vida Paroquial
Conselhos e Comités Paroquiais
Conselho pastoral paroquial
Comitê Hispânico
Comitê de Finanças
Comitês para festas especiais
Comissão Nossa Senhora de Fátima
Comité Altagraciano
Comité Guadalupano
El Salvador del Mundo
Apostolado
Cursillistas:
Quarta-Feira as 7:30 PM (Porão da Igreja)

Grupo de Oración “Cristo la Roca” (RCC)
Quinta-feira as 8:00PM (Church Basement)
Servidores: Terça-feira as 8:00PM (Church Basement)
Grupo de Matrimonios
Sexta-feira as 7:00 PM (Porão da Igreja)
Servidores: Sábados a las 7:00 PM (Porão da Igreja)
Neocatecumenos:
Quarta-feira as 8:00PM
Reuniões CCD (Comunhão e Confirmação):
Sábado às 10h
RCIA: Domingo às 12h
Serviços
Despensa De Alimentos:
Toda primeira Quarta-feira às 12:00 (St. Peter Chapel)

10:00AM Missa: +Jennie and John Di Bello requested by Carlo Di Bello

Quinta-feira 7:30PM Espanhol
Sabado 7:30PM Missa Neocatecumenal
Domingo
9:00AM Português, 10:00AM Inglês, 11:15AM Espanhol
Solenidades 08:00AM Inglês e 7:30PM Trilíngue
Comunhão para doentes: Qualquer um que não puder
comparecer à missa por causa da doença pode receber
regularmente a Sagrada Comunhão em casa. Por favor, ligue
para a reitoria.
Unção dos Doentes: - Segundo Sábado às 8:00 da manhã

11:15AM Missa: +Jose Rafael Baez de parte de sus hijos

Dias da Semana

Intenções

Baptismo em Português: 4˚Sábado do mês às 1:30PM
Contactar com a secretaria para falar com o sr. Padre.
Certidão de Nascimento obrigatória.
Funerais, Missas Privadas, Aniversários, Sweet Sixteen Por favor, chamar a reitoria para falar com o sr. Padre.
DEVOÇÕES:
Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Novena - segunda-feira 8:00
Adoração do Santíssimo Sacramento: Toda Sexta-feira 8:00AM
(inglês)
Primeira Sexta-feira do mês às 7:00PM (Espanhol)
Rosario Altagraciano: Segunda Sexta-feira às 7:00PM (Espanhol)

Leituras

Segunda-feira dia 29
Santos Pedro e Paulo, Apóstolos
(Vermelho)

8:00 AM Missa:

Acts 12:1-11
2 Tm 4:6-8, 17-18
Mt 16:13-19

Terça-feira dia 30
Dia da semana (Verde)

8:00 AM Missa:

Am 3:1-8, 4:11-12
Mt 8:23-27

Quarta-feira dia 1
Dia da semana (Verde)

8:00 AM Missa:

Am 5:14-15, 21-24
Mt 8:28-34

Quinta-feira dia 2
Dia da semana (Verde)

8:00 AM Missa:

Am 7:10-17
Mt 9:1-8

7:30PM Missa em Espanhol: +Maria
Engracia Diaz de parte de su madre
Efigenia Genao

Casamento - Por favor, tome providências com o padre, seis
meses antes da data de casamento ser marcada.
Reconciliação - Por agendamento em horário comercial; por
favor ligue antes de vir.

2 Kgs
4:811, 14
-16a
Rom
6:3-4,
8-11
Mt
10:37
-42

Sexta-feira dia 27
Santo Thomas, Apóstolo (Vermelho)

8:00 AM Missa:

Eph 2:19-22
Jn 20:24-29

Sábado dia 24
Dia da semana (Verde)

8:00 AM Missa:

Am 9:11-15
Mt 9:14-17

7:30 PM Missa em Espanhol:

Dia de Independencia: BVM

A lâmpada do Santuário

Junho:
Em memoria de Paula Viterbo
de parte de Grisleda Marquez

Diane Cruz a pedido de Luiza Cruz
Se quiser patrocinar a Lâmpada do Santuário , favor
contactar a Reitoria, O donativo é de $25.00

COLECTA do DOMINGO:
Coleção domingo 6/28/20 a: $1277,00.

13˚DOMINGO DO TEMPO COMUM

28 DE JUNHO 2020

Anuncios

A história de São Pedro e Paulo
Pedro (m. 64?) São Marcos termina a primeira metade de seu evangelho com um clímax triunfante. Ele registrou
dúvidas, mal-entendidos e a oposição de muitos a Jesus. Agora, Pedro faz sua grande confissão de fé: "Você é o
Messias" (Marcos 8: 29b). Foi um dos muitos momentos gloriosos da vida de Pedro, começando com o dia em que
ele foi chamado de suas redes ao longo do mar da Galiléia para se tornar um pescador de homens para Jesus.
O Novo Testamento mostra claramente Pedro como o líder dos apóstolos, escolhido por Jesus para ter um
relacionamento especial com ele. Com James e John, ele teve o privilégio de testemunhar a Transfiguração, a
ressurreição de uma criança morta e a agonia no Getsêmani. Sua sogra foi curada por Jesus. Ele foi enviado com João
para se preparar para a última Páscoa antes da morte de Jesus. Seu nome é o primeiro em toda lista de apóstolos.
O Jesus ressuscitado disse a Pedro para alimentar seus cordeiros e suas ovelhas (João 21: 15-17).
Paulo (m. 64?) Se o pregador mais conhecido hoje de repente começar a pregar que os
Estados Unidos adotem o marxismo e não confiem na Constituição, a reação irada nos
ajudará a entender a vida de Paulo quando ele começar a pregar que somente Cristo pode
salvar nos. Ele era o mais farisaico dos fariseus, o mais legalista dos advogados mosaicos.

Agora, de repente, ele aparece para outros judeus como um herege acolhedor de gentios,
um traidor e apóstata.
A convicção central de Paulo era simples e absoluta: somente Deus pode salvar a
humanidade. Nenhum esforço humano - mesmo a mais escrupulosa observância da lei pode criar um bem humano que podemos trazer a Deus como reparação pelo pecado e
pagamento pela graça. Para ser salva de si mesma, do pecado, do diabo e da morte, a humanidade deve se abrir

A partir desta segunda-feira, dia 29, retomaremos o horário normal da
Igreja e da Missa. Portanto, a missa diária às 8:00AM será retomada
normalmente. Quinta-feira, 2 de julho, haverá o rosário e a missa em
espanhol às 7:30PM, sexta-feira, 3 de julho, teremos a Adoração após a
missa das 8:00AM e a Adoração em espanhol às 7:00PM.
Em relação à missa dominical, a partir de 5 de julho, as missas
portuguesa e inglesas estarão nos mesmos horários. A missa em
espanhol será dividida em duas missas, uma no sábado à noite às
7:30PM e outra no domingo de manhã às 11:15AM.
Grupos e atividades ainda são proibidos até novo aviso. No entanto,
haverá o rosário de Altagracia na 2ª sexta-feira do mês.
Lembramos a todos que as máscaras são obrigatórias e aconselhamos a
todos que tragam seu próprio desinfetante para as mãos, se possível. Só
podemos ter uma capacidade de 25% de paroquianos na Igreja; assim,
quando alcançamos essa capacidade, infelizmente devemos fechar as
portas. Para aqueles que planejam participar da missa espanhola de
domingo, considere assistir sábado a noite em vez de domingo para
evitar ficar de fora dos termos de capacidade.
Agradecemos a todos pela paciência durante esses momentos difíceis e
esperamos ver todos vocês mais uma vez. Se tiverem alguma dúvida
sobre missas e horários, ligue para a reitoria no 718-739-3731.

completamente ao poder salvador de Jesus.

Provavelmente iríamos confessar a Pedro mais cedo do que a qualquer outro apóstolo. Ele é talvez um exemplo mais
impressionante do simples fato da santidade. Jesus nos diz como disse, com efeito, a Pedro: “Não foi você quem me
escolheu, mas eu quem os escolhi. Peter, não é a sabedoria humana que lhe permite acreditar, mas a revelação de
meu Pai. Eu, não você, edifico minha igreja. A experiência de Paulo de Jesus ressuscitado no caminho de Damasco
foi a força motriz que o tornou um dos embaixadores mais zelosos, dinâmicos e corajosos de Cristo que a Igreja já
teve. Mas perseguição, humilhação e fraqueza tornaram-se o seu dia-a-dia carregando a cruz, material para mais
transformações. O Cristo moribundo estava nele; o Cristo vivo era sua vida.

Rezemos pelos doentes:
Altagracia Rodriguez, Martha Jackson, Fernando de Carvalho, Maria Helena Fernandes,
Jorge Fernandes, Suzana Janucci, Damaso Rivas, Ana Maria Gil,
Audrey Thibodeaux, João Rebelo
Inscrição na Paróquia
A inscrição é importante no caso de você precisar de cartas para sacramentos e instituições oficiais,
etc! Cartas serão fornecidas apenas aos paroquianos que estão registrados através do nosso site ou
através de nossos formulários de inscrição. Obrigado.

