
 

APRIL 16, 2017- EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD 
  
                      MASS INTENTIONS    

 Saturday, April 15th -  EASTER VIGIL  
   7:30 PM - EASTER VIGIL MASS (TRIILINGUAL) 
Sunday, April 16th –EASTER SUNDAY 
 9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 
 11:00AM   For our Parish Community 
12:30PM   Special Intentions (Spanish) 
 

Monday, April 17th  
12:05PM  DaRos and Powers Family  
   
Tuesday, April 18th   
 8:30AM  Samuel, Rose and Rita Rando 
 

Wednesday, April 19th  

8:30AM    Ida and Sam Cannone  
8:00PM   Special Intentions (in Portuguese)  
  
 Thursday, April 20th  
12:05PM  Bruno, Lecce and Uomoleale Families 
  
Friday, April 21st  

 8:30AM Josephine and Dominick Ferro 
 
Saturday, April 22nd  
 5:00PM  Assunta Francese (1st anniversary) and  
                     Josefina Monteleone 
 7:30PM  Special Intentions (Portuguese) 
Sunday, April 23rd  –DIVINE MERCY SUNDAY 
 9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 
 11:00AM   Albert Crocco 
12:30PM   Special Intentions (Spanish)  

THE PASCHAL CANDLE is in      
memory of Louis and Margaret     
Nardone and John Frusciante. 
 
THE SANCTUARY LAMP near the     
Tabernacle burns this week in     

memory of  Acri and Ferro Families.   
 
THE BREAD & WINE offered this week at the         
Eucharist is in memory of the Bruno, Lecce and         
Uomoleale Families. 

EASTER FLOWERS REMEBRANCE   
Envelopes can be found in your      
envelope packet or in church vestibule      
to remember your loved ones during      
the Easter Season. 

  
OUR LADY OF ARCO DEVOTION:  Rosary next 
Saturday, April 22nd (instead of 29th)  at 4:30PM. 

 
CHRIST IS RISEN, 

ALLELUIA! 
On behalf of myself and 

the parish staff I extend to 
you our Easter blessings. 

May the Risen Lord 
continue to bless all our 

parishioners and may the 
Easter Joy continue to fill 
your hearts and homes 
throughout this season. 

Fr. Alfredo 
    

The Church of the Holy Family 
cordially invites you to 

REVIVE:  Faith Every Day 
A Parish Mission Presented by 
Fr. Michael Greco, OFM., Cap. 

Monday, April 24th – Tuesday, April 25th & 
Wednesday, April 26th 

From 7:30 – 8:30PM nightly 
At the Church of the Holy Family 

83 Clove Rd, New Rochelle, NY 10801 
At REVIVE, we will explore one of the most 
 fundamental questions most of us have – 

What is God’s purpose for our life? 
 This mission offers something for everyone; We 

hope you will join us for this three-night 
event as parishioners of Holy Family, 
Blessed Sacrament, Holy Name, St. 
Joseph’s, St. Gabriel’s, St Mary/Our Lady of 
Mount Carmel and Our Lady of  
Victory/Sacred Heart Parishes come 

together  regardless of where you are in your faith 
journey. Please plan to attend and consider inviting 

friends who may be 
disconnected from the 
Church. Flyers with detailed 
information can be found 

on the vestibule table. Confirm your presence at 
faitheveryday.com. 
  
I would like to thank the many families in our          
parish who have contributed to the Cardinal’s       

 



 
Appeal thus far. To date, we have raised        
$10,495.00 in pledges towards our     
$28,000.00 goal. We are getting closer, but we        
still have a ways to go! Remember, 60% of any          
cash raised over goal is returned to our parish.         

Please take a moment this week to make your         
contribution.  
Stewardship: April 9,2017-$9,038.00 
  
 

16 DE ABRIL DE 2017 – PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO  
 

CRISTO RESSUSCITOU,  ALELUIA! 

Ressuscitaste, Senhor. 
Ressuscitaste para nos 
dizer com linguagem 

esplendorosa,  
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 caminhada áspera da 
nossa frágil existência na terra, para dar sentido 
de conquista a nossos 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.  
 

Prezados paroquianos, desejamos a todos 
uma Santa e Feliz Páscoa. Que a vitória de 

Cristo sobre o pecado e a morte nos fortaleça 
e anime na nossa caminhada como migrantes 

e peregrinos. 

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

 
REVIVE:  “Faith Every Day” 

 Qual é o propósito de Deus para nossa vida? 
Esta missão promovida pela Arquidiocese     

oferece algo para todos; independentemente de      
onde você está em sua jornada de fé, planeje         

participar e convide seus    
amigos. Dia 24, 25 e 26 na       
Saint Gabriel and Saint    
Joseph Church em New    
Rochelle. Visite o site e     
confirme sua presença,   
faitheveryday.com. 
 

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 Misericórdia Divina. Essa novena de       
orações começa na Sexta-Feira Santa e conclui-se       
no sábado da semana seguinte. Outra      
manifestação desta devoção é o Terço à Divina        
Misericórdia, que Nosso Senhor ensinou à Irmã      
Faustina, uma oração pela misericórdia que ela       
devia rezar "incessantemente". 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 traduzindo desta forma que Deus       
jamais se cansa de nos amar, abençoando nossa        
existência, atenuando nossas dores e     
levando-nos a compreender que o amor e a        
compaixão ao próximo implicam também no      
desenvolvimento do processo de misericórdia     
por ele. 

 
FESTA DO DIA DAS MÃES 

O jantar dançante em honra das      
mães será uma linda ocasião para      
expressar nosso carinho e nossa     
gratidão pela vida das nossas mães.      
O Jantar será dia 13 de maio, depois        

 



 
da missa das 19:30h e a doação é de $30          
(adultos), $15  (12 à 17 anos) e $5 (5 a 11 anos). 

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

 

Dízimo (9 de abril): $ 9,038.00 

 


