
 

MARCH 5, 2017- FIRST SUNDAY OF LENT 
  
                      MASS INTENTIONS   
 

   

 Saturday, March 4th  
  5:00PM   Amilton Premole  
  7:30PM   Special Intentions (Portuguese)  
 
Sunday, March 5th – First Sunday of Lent 
 9:00AM    Special Intentions ( Portuguese) 
 11:00AM   Antonio Correa 
12:30PM   Special Intentions (Spanish)  
 

Monday, March 6th  
12:05PM   Josephine Lucadamo 
   
Tuesday, March 7th –Sts. Pepetua and Felicity  
    8:30AM  Henriqueta and Carlos Padroso 
 

Wednesday, March 8th –St. John of God 

8:30AM  Joaquim da Silva Barra and Elvira Monteiro 
8:00PM   Special Intentions (in Portuguese)  
  

Thursday, March 9th –St. Frances of Rome 
 12:05PM   Gina DaRos 
 
Friday, March 10th  
  8:30AM   Marianina Andrea Pucci 
 

Saturday, March 11th  
  5:00PM    John Frusciante Jr. 
  7:30PM   Special Intentions (Portuguese)  
 
Sunday, March 12th – Second Sunday of Lent 
 9:00AM    Special Intentions ( Portuguese) 
 11:00AM   Rose Catherine and John Lucchini 
12:30PM   Special Intentions (Spanish)  
  

 THE SANCTUARY LAMP near the  
Tabernacle burns this week in memory of 
Lydia Lifrieri Aiello. 

  
 STATIONS OF THE CROSS will be 
prayed Friday evenings at  
           6:30PM-(English)  
     Wednesday evenings 
 7:30pm-(Portuguese & Spanish) 
  

      We adore you, O Christ, and we praise you. 
Because by your Holy Cross you have redeemed 
the world. 
 
CONFESSION- Saturdays from 4:30PM to 4:50PM 
                           or by appointment 
 

“Get away Satan! 
The Lord, your God, 
shall you worship and 
him alone shall you 
serve. 
 Lent comes around each 
year and presents us with 
its usual challenge to take 
stock of our lives, to see 
more clearly what is in 
our hearts, and to 
discover what might be 
calling us out of our 
comfort zones.  

It is a time for personal as well as group reflection, 
a time for entering into ‘the wilderness’ and 
grappling with the mysteries of life, as well as a 
time of preparation for Easter. 
 

PARISH  REGISTRATION 
Every family and single adult to be considered an         
active parishioner of Our Lady of Victory-Sacred       
Heart Church must be properly registered in the        
Parish, receiving and regularly using the Parish       
weekly donation envelopes. Only in this way can        
the Pastor issue documents attesting to Catholic       
practice of the faith and Parish membership, (e.g. a         
letter to be a Godparent or Sponsor and to receive          
Archdiocese of NY Parishioner Grant for families       
who enroll in participating Catholic Schools).  
 

CARDINAL’S ANNUAL APPEAL 
The Cardinal’s Appeal serves many diverse      
communities across our 10 counties. As Disciples of        
Christ, we are called to share our gifts with our          
brothers and sisters. Even small sacrifices can       
make a big impact. Please answer the call and         
make your commitment today. You will be receiving        
a letter in the mail to pledge or envelopes for your           

pledge can be found in church vestibule. To        
date our parish has received 9 pledges totaling        

 



 
$2,045.00 towards our parish goal of $28,000.00. 
  
               FOR YOUR INFORMATION 
      Parish Council Meeting: Tuesday, March 7th 

                                           at 8:00PM 

Next Sunday, March 12th begins Daylight      

Savings Time. Remember to turn your clocks       
ahead one hour. 

 
 STEWARDSHIP:  February 26, 2017- $4,422.00 
 
 

5 DE MARÇO DE 2017 – I DOMINGO DA QUARESMA  

 
QUARESMA  

Tempo de reflexão, conversão 
e penitência.  

"As tentações sofridas por       
nosso Senhor são para nós         
uma fonte de     
encorajamento e   

consolação. Se nosso Senhor e Mestre           
sofreu tentações, nós não podemos e não             
devemos esperar viver uma vida cristã           
sem experimentar testes similares.       
Teremos que imitar nosso Salvador e           
líder, e dizer: "Satanás fora daqui! "             
Nosso objetivo na vida não é recolher             
tesouros, honras e prazeres. Nós estamos           
aqui por poucos anos, para merecer a vida               
eterna que Cristo conquistou para nós.           
Será que vamos ser tão tolos de trocar a                 
nossa herança por um prato de lentilhas             
simples (Gênesis 25:29-34)? A Quaresma         
é uma oportunidade de ouro para rever o               
nosso passado e fazer resoluções sensatas           
para o nosso futuro."  

 

VIA-SACRA  

Quartas-feiras, às 19:30h:     
Venham todos em oração       
acompanhar o sofrimento     
de Jesus na sua Paixão e           
contemplar sua presença     
gloriosa no Santíssimo     

Sa-cramento. 
"Só em Deus a minha alma tem repouso, só 

ele é meu rochedo e salvação." 
 

Responsáveis da Via-Sacra:  

Dia 03/08: Liturgia          Dia 03/15: 
Solidariedade 
Dia 03/22: Eucaristós      Dia 03/29: Mãe 
Rainha 
Dia 04/05: O Caminho   Dia 04/12: RCC 
 

Reunião Conselho Paroquial:   
terça-feira às 8PM no basement da      
igreja.  
 

MUDANÇA DE HORÁRIO 
No próximo domingo, começa o      

horário de verão. Lembre-se de     
adiantar seu relógio uma hora. 

 
 

APELO DO CARDEAL 2016 

Durante este tempo da    
Quaresma, Deus nos   
chama para renovar a    
nossa fé, aprofundar a nossa relação com       
Cristo, e compartilhar nossos muitos dons      
com os outros. Cristo deu-nos o exemplo       
perfeito "Porque o Filho do homem também       
não veio para ser servido mas para servir e         
dar a Sua vida em resgate por muitos.” O         
Apelo é uma forma de todos nós podemos        
apoiar a missão de Cristo. Por favor, colabore        
com o Apelo deste ano. Envelopes podem ser        
encontrados na entrada da Igreja. Obrigado      
pelo seu apoio! 
 

ESCLARECIMENTO SOBRE IMIGRAÇÃO 

Caso alguém precise de algum esclarecimento      
sobre imigração, a arquidiocese de Nova York       
tem o escritório de caridade católica      
“Catholic Charities” que fornece apoio aos      

 



 
imigrantes e refugiados. Para qualquer     
informação ligue 800-566-7636 ou   
212-419-3700 das 9am – 8pm de segunda a        
sexta. 

MARCELINO PÃO E VINHO 

A paroquia está apoiando uma obra teatral       
realizada por membros da comunidade com a       
direção de João de Gouveia. Um drama       
comico para toda a família, acontecerá de 17        
à 20 de março no ginásio da escola. Ingressos         
já estão a venda.  

 
Grupo de Oração da 
RCC reúne-se todas as 
segundas-feiras, às 
20h, na Igreja.  

 
 

DIZIMO  
 “Sou dizimista porque quero ver minha 

comunidade crescer e minha Igreja 
testemunhar o Evangelho no mundo inteiro.” 

Dízimo (26 de fevereiro): $4,422.00 

 


