
 

APRIL 30, 2017- THIRD SUNDAY OF EASTER 
  
                      MASS INTENTIONS    
  
 Saturday, April 29th  
 5:00PM    John Frusciante Jr. 
 7:30PM  Special Intentions (Portuguese) 
 
Sunday, April 30th – 3rd Sunday of Easter 
 9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 
 11:00AM   Marguerite Ciarcia 
12:30PM   Special Intentions (Spanish)  
 

Monday, May 1st – St. Joseph the Worker 
12:05PM   Teresa and Louis Obertelli  
   
Tuesday, May 2nd- St. Athanasius  
 8:30AM  Henriqueta and Carlos Padroso 
 

Wednesday, May 3rd -Ss. Philip and James 

8:30AM   Gina DaRos and Angelina DelSavio  
8:00PM   Special Intentions (in Portuguese)  
  
 Thursday, May 4th  
12:05PM  Intercession of the Blessed Mother 
 
Friday, May 5th  
 8:30AM  Antonio Fonseca 
 
Saturday, May 6th  
 5:00PM    Francesco and Lauretta Lecce 
 7:00PM   Confirmation Mass 
 
Sunday, May 7th – Fourth Sunday of Easter 
 9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 
 11:00AM   Daniel J. Funicello Jr. 
12:30PM   Special Intentions (Spanish)  
  

 UPCOMING PARISH EVENTS  
❖ First Holy Communion (OLV School) 

 Saturday, May 13th at 9AM. 
            Parish Community -Sunday May 21st 

      9AM (in Portuguese-Brazilian)  
    12:30PM (in Spanish) 
 

❖ The Sacrament of Confirmation 
Saturday, May 6th at 7PM. (school & parish) 

       - Rehearsal: Friday, May 4th 7:30PM (church)  

❖ Mother’s Day Party  Saturday, May 13th 
beginning at 8:30PM in the school gym. 

Donation: $30 
(adults), $15 (12 
to 17 years) and 
$5 (5 to 11 years). 
Tickets sold at the 
parish office. 
 
In every Eucharist, 
we reenact that 
Easter Sunday at 

Emmaus.  
Jesus reveals himself to us in our journey. He 
speaks to our hearts in the     Scriptures. Then at 
the table of the altar, in the  person of the priest, He 
breaks the bread.  
The disciples begged him, “Stay with us.” So He 

does. Though He has vanished from our 
sight, in the Eucharist - as at Emmaus - we 
know Him in the breaking of the bread. 
 
           EUCHARISTIC ADORATION 
First Friday, May 5th following 8:30 a.m. 
Mass. 

 
OUR LADY OF VICTORY SCHOOL 
     2017-2018 REGISTRATION  

                       Grades Pre-K to 8.  
         Please call 914-667-4063 for information. 
 

SUMMER ACTIVITIES CLUB 2017 is open to 
children from Our Lady of Victory School and our 
Parish community. It will run from July 5th until 

August 18th from 8:00AM to 3:00PM.  
 Call 914-667-4063. Flyers in vestibule. 

 

         2017 CARDINAL’S  ANNUAL APPEAL  
To date our parish has received $11,105.00 in        
pledges toward the 2017 Cardinal’s Appeal, from 26        
families towards our goal is $28,000.00. If you        
have not made your pledge, pledge envelopes can        
be found in the vestibule. Thank you  

MOTHER’S DAY MASS REMEMBRANCE 

Mother's Day remembrances living and 
deceased will be placed on the altar for 
the month of May. Envelopes can be 

 



 
found in your envelope packet and in the church 
vestibule. 

JOB OPPORTUNITY: Graceland Flower Shop     
Gramatan Ave. looking for drivers for Mother’s Day        

May 12, 13 &14th must have own vehicle- call Ann          
Marie 914-663-9430. 

Stewardship- April 23, 2017: $5,726.00 
  
 

30 DE ABRIL DE 2017 – TERCEIRO DOMINGO DA PÁSCOA  
Em cada Eucaristia, reencenamos aquele Domingo 

de Páscoa em Emaús. 
Jesus revela-se a nós em 
nossa jornada. Ele fala 
aos nossos corações nas 
Escrituras. Então, na 
mesa do altar, na pessoa 

do sacerdote, Ele parte o pão. 
Os discípulos imploraram-lhe: "Fica conosco". 
Assim Ele faz. Embora Ele tenha desaparecido de 
nossa vista, na Eucaristia - como em Emaús - nós 
O conhecemos no partir do pão. 

    MISSA SAGRADO CORAÇÃO 

       Nesta sexta-feira, dia 5 de maio 
teremos missa em Honra ao Sagrado 
      Coração de Jesus às 8 da noite. 
 

DATAS IMPORTANTES 

❖ CELEBRAÇÃO DA CRISMA: No próximo     
sábado, dia 6 de maio, às 19h, teremos uma         
cerimônia muito especial e    
abençoada em nossa   
comunidade: missa presidida   
pelo Bispo Gerald Walsh que     
administrará o sacramento da    
Crisma para um grupo de     
jovens da nossa comunidade    
e escola. Desejamos boas-vindas ao Bispo e       
expressemos nosso agradecimento por se     
juntar a nós nesta Santa Celebração. Rezemos       
pelos crismandos, suas famílias e pela      
comunidade Nossa Senhora da Vitória/Sagrado     
Coração.  

❖ Ensaio para a celebração da Crisma:      
dia 4 de maio-quinta, às 7:30 da noite na igreja,          
padrinhos e crismandos. 

❖ Reunião do conselho: 11 de maio às 8 da         
noite no basement da igreja. 

❖ Ensaio para Primeria Comunhão:    
sexta-feira às 7:30PM na igreja. 

❖ Celebração da Primeira Comunhão: dia     
21 nos horários das missas de domingo. 

 
 

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). 
Também estamos vendendo uma rifa de um       
“Head phone” para ajudar a arecadar fundos       
para realizar a festa, toda a arrecadação será        
destinada a trocar o telhado da casa paroquial. 

LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES 

Durante o mês de Maio, envelopes para       
intenções de nossas amadas Mães que vivem e        
ou já falecidas podem ser encontrados no seu        
pacote de envelope e no vestíbulo da igreja. As         
intenções ficarão no altar durante o mês de maio.  
 
Grupo de Oração da RCC reúne-se 
todas as segundas-feiras, às 20h, 

na Igreja. 
 

          APELO ARQUIDIOCESANO 2017 

Até o momento nossa paróquia recebeu      
US $ 11.105,00 em promessas para o       
Apelo de 26 famílias para o nosso objetivo de US $           
28.000,00. Se você ainda não fez sua promessa,        

 



 
envelopes podem ser encontrados no vestíbulo.      
Obrigado 

 
ANUNCIOS 

● Floricultura Graceland na Gramatan Ave. procura      
motorista para o final de semana do dia das mães          
(12, 13 e 14), precisa ter seu próprio carro. Falar          
com Ann Marie 914-663-9430. 

● Alessandra procura trabalho de cuidadora de      
idosos, babá ou limpeza. 914 843 5032. 

● Beatriz procura trabalho de serviços gerais (babá,       
limpeza) e também nas áreas de comunicação       
(jornalista, tradutor, etc) (347) 488 8640. 

Dízimo: 23 de Abril  $5,726.00 

 


