PAROQUIA DE SAO PIO V

14˚DOMINGO DO TEMPO COMUM

5 DE JULHO 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: Em Honra de Nossa Senhora de Fatima uma intenção
especial a pedido de Anabela Fernandes, João Rebelo a pedido da familia
Valente +Ortense Almeida a pedido dos filhos
14˚
DOMINGO
5 de Julho 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: +Ferdinando Mancini requested by Annette Vaz

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
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.
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)

11:15AM Missa: Por la salud de Ariana Galarzo y su familia

Dias da Semana

Intenções

Zec
9:910
Rom
8:9,
11-13
Mt
11:25
-30

Leituras

Segunda-feira dia 6
Dia da semana (Verde)

8:00 AM Missa: +Fritz Fievre a pedido
de Fritz Fievre

Hos 2:16, 17b-18, 21-22
Mt 9:18-26

Terça-feira dia 7
Dia da semana (Verde)

8:00 AM Missa:

Hos 8:4-7, 11-13
Mt 9:32-38

Quarta-feira dia 8
Dia da semana (Verde)

8:00 AM Missa:

Hos 10:1-3, 7-8,12
Mt 10:1-7

Quinta-feira dia 9
Dia da semana (Verde)

8:00 AM Missa:

Hos 11:1-4, 8e-9
Mt 10:7-15

Santa Maria Goretti, Virgem e Mártir

Santo Agostinho Zhao Rong, Sacerdote e
Companheiros, Mártires

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

Sexta-feira dia 10
Dia da semana (Verde)

8:00 AM Missa:

Hos 14:2-10
Mt 10:16-23

Sábado dia 11
São Bento, Abade (Branco)

8:00 AM Missa:

Is 6:1-8
Mt 10:24-33

7:30 PM Missa em Espanhol:

A lâmpada do Santuário

Junho:
Pelas melhoras de João Rebelo a pedido de
Arminda Valente e familia

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

COLECTA do DOMINGO:
Coleção domingo 7/5/20 a: $916,00.

13˚DOMINGO DO TEMPO COMUM

28 DE JUNHO 2020

Anuncios

História de São Bento
É lamentável que nenhuma biografia contemporânea tenha sido escrita sobre um homem que exerceu a maior
influência sobre o monaquismo no Ocidente. Bento XVI é bem reconhecido nos Diálogos posteriores de São
Gregório, mas esses são esboços para ilustrar elementos milagrosos de sua carreira.
Bento nasceu em uma família distinta no centro da Itália, estudou em Roma, e no início da vida foi atraído pelo
monaquismo. A princípio, ele se tornou um eremita, deixando um mundo deprimente - exércitos pagãos em
marcha, a Igreja devastada pelo cisma, pessoas sofrendo de guerra, moralidade em

baixa.
Ele logo percebeu que não poderia viver uma vida oculta em uma cidade pequena
melhor do que em uma cidade grande, então se retirou para uma caverna no alto
das montanhas por três anos. Alguns monges escolheram Bento como seu líder por
um tempo, mas acharam sua rigidez não ao gosto deles. Ainda a mudança do
eremita para a vida comunitária havia começado para ele. Ele teve a idéia de reunir
várias famílias de monges em um “Grande Mosteiro” para dar a eles o benefício da
unidade, fraternidade e culto permanente em uma casa. Finalmente, ele começou a construir o que se tornaria um
dos mosteiros mais famosos do mundo - Monte Cassino, comandando três vales estreitos que corriam em
direção às montanhas ao norte de Nápoles.
A Regra que se desenvolveu gradualmente prescreveu uma vida de oração litúrgica, estudo, trabalho manual e

Retomaremos o horário normal da Igreja e da Missa. Portanto, a missa
diária às 8:00AM será retomada normalmente. Todas as Quinta-feiras,
haverá o rosário e a missa em espanhol às 7:30PM.
Em relação à missa dominical, 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.

convivência em comunidade sob um abade comum. O ascetismo beneditino é conhecido por sua moderação, e a
caridade beneditina sempre demonstrou preocupação pelas pessoas da zona rural circundante. No curso da Idade

Média, todo o monaquismo no Ocidente foi gradualmente submetido ao regime de São Bento.
Hoje, a família beneditina é representada por dois ramos: a Federação Beneditina, que abrange os homens e
mulheres da Ordem de São Bento, e os cistercienses, homens e mulheres da Ordem dos Cistercienses da Estrita
Observância. A Igreja foi abençoada pela devoção beneditina à liturgia, não apenas em sua celebração real, com
cerimônia rica e adequada nas grandes abadias, mas também através dos estudos acadêmicos de muitos de seus
membros. Às vezes, a liturgia é confundida com violões ou coros, latim ou Bach. Devemos agradecer àqueles
que preservam e adaptam a genuína tradição de adoração na Igreja.

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.

