
 
MARCH 27, 2016 – EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD 

               
                    MASS INTENTIONS 

Saturday, March 26th -  HOLY SATURDAY 
   (NO  MASSES CELEBRATED DURING THE DAY) 
   7:30 PM - EASTER VIGIL MASS (TRIILINGUAL)  

 Sunday, March 27th - EASTER SUNDAY   
  9:30 AM   Special Intentions (in Portuguese) 
    12NOON    Resurrection of the Lord 
     1:30PM     Special Intentions (in Spanish) 

Monday, March 28th     
   12:05PM   Anthony Acri   

Tuesday , March 29th    
   8:30 AM    Steven Vaughn 

Wednesday, March 30th     
   8:30 AM     Francis Lynch                   
   8:00 PM     Special Intentions (in Portuguese)  
                               
Thursday, March 31st  
12:05PM       Maria Martin 

Friday, April 1st  
 8:30 AM    Barbara Paloscio 

Saturday, April 2nd  
   5:00 PM    Eglerton Brathwaite 
   7:30 PM Special Intentions (in Portuguese) 
  
 Sunday, April 3rd     
  9:30 AM    Special Intentions (in Portuguese) 
    12NOON     Maria Martin 
     1:30PM     Special Intentions (in Spanish) 
                                       

THE PASCHAL CANDLE is in 
memory of Louis and Margaret 
Nardone. 

THE SANCTUARY LAMP is offered this week 
for special intentions of Yvonne Rosenberg.   

BREAD AND WINE is offered for special in-
tention of a grandson. 

EUCHARISTIC ADORATION: Friday, April 
1st following the 8:30 a.m. mass. 

 CHRIST IS RISEN,ALLELUIA! 

"He is risen. "This is the day which the Lord 
has made." Today is a day 
like no other. So let’s run 
to the tomb, bend down, 
and look in to find that it 
is empty! Let’s see and 
believe! Let’s join with all 
of creation, with all the 
holy men and women who 
have gone before us, and 
the angels of the heavenly 
choir, in the song of exul-
tation and praise of the 
risen Lord! (The Word Among Us) 

May the peace of the Risen Lord be with 
you always. Happy Easter! 

EASTER FLOWER REMEMBRANCE 

Envelopes can be found in your envelope pack-
et or in church vestibule to remember your 

loved ones at Easter. 

         2016 CARDINAL’S ANNU-
AL APPEAL  

The Appeal is a vital source of fund-
ing for the programs and ministries that sustain 

the parishes across our 
Archdiocese. Please be as 
generous as you can. God 
bless you!  

OLV SCHOOL 2016-2017 REGISTRATION  

Welcoming Students of all faiths Grades Pre-K 
to 8. Registration is ongoing. Please call 
914-667-4063 for information. 

Stewardship: March 20, 2016: $6,306.00 
2sn Collection (Cardinal Appeal): 1,175.00 

27  D E  MARÇ O D E  2016-  P ÁS C OA D A  RE S S URRE I Ç ÃO                            
CRISTO RESSUSCITOU,  ALELUIA!



 
Ressuscitaste, Senhor. 
Ressuscitaste para nos 

dizer com linguagem es-
plendorosa,  

eloqüente e silenciosa,  
que não nos fizeste para 

o sofrimento.  
Ressuscitaste para nos 
dizer que no plano de 

sabedoria infinita do Pai, 
o sofrimento não é um 

fim, é um meio; o Calvário é um caminho                               
e não a meta suprema. 

Ressuscitaste, Senhor, para nos arrastar 
com o teu exemplo e encorajar-nos na cam-
inhada áspera da nossa frágil existência na 
terra, para dar sentido de conquista a nos-
sos dias. Cristo Ressuscitado, dai-nos luz 
suficiente e força eficaz para ajoelhar-nos 

aos pés da tua cruz e viver o mistério  
do teu amor. Amém.  

Que a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte 
nos fortaleça e nos anime na nossa caminhada.  

Feliz e santa Páscoa a todos!

FLORES PARA A PÁSCOA 
As flores são um sinal da alegria da ressur-
reição e você pode aproveitar desta ocasião 
para interceder pelos seus entes queridos 
falecidos. Use o envelope especial “Easter 
Flowers”. 

Grupo de Oração 
da RCC se reune 
nas segundas às 

20h na Igreja. 
Participe!

A DEVOÇÃO À DIVINA MISERICÓRDIA 

Manifesta-se de muitas maneiras. Uma delas é a 
Novena, que o mesmo Jesus pediu à irmã Faustina 
Kowalska como preparação para a Festa da Miser-

icórdia Divina. Essa novena de 
orações começa na Sexta-
Feira Santa e conclui-se no 
sábado da semana seguinte. 
Outra manifestação desta de-
voção é o Terço à Divina Mis-
ericórdia, que Nosso Senhor 
ensinou à Irmã Faustina, uma 
oração pela misericórdia que 
ela devia rezar "incessante-
mente". E a Oração às 3 horas 
da tarde, na qual Jesus deseja uma lembrança diária 
especial na hora exata em que morreu por nós na 
cruz. Esta Devoção é de fato uma rica e fecunda 
oportunidade do céu vir ao nosso encontro traduzin-
do desta forma que Deus jamais se cansa de nos 
amar, abençoando nossa existência, atenuando nos-
sas dores e le-vando-nos a compreender que o amor 
e a com-paixão ao próximo implicam também no de-
sen-volvimento do processo de misericórdia por ele. 

*Celebração da Divina Misericórdia* 
-Terço continua do dia 28 à 1 de abril às 19:30h na Igreja 

e antes das missas no final de semana. 
 
MISSA EM HONRA AO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS 

Próxima sexta-feira, dia 1 de abril 
começando às 7:30 da noite com o terço 
da misericórdia. 

ANUNCIO 
Aluga-se apartamento de 3 quartos com driveway e 
garagem $2500, Mt. Vernon. (914) 424-2707. 

DÍZIMO: É sinal de agradecimento 
Dízimo 20 de março: $6,306.00 

Coleta Apelo do Cardeal: $1,175.00


