
 

MAY 7, 2017- FOURTH SUNDAY OF EASTER 
  
                      MASS INTENTIONS    
  
   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) 
 

Monday, May 8th  
12:05PM   Pucci and Licursi Families 
   
Tuesday, May 9th   
 8:30AM   Al Michael Monteiro 
 

Wednesday, May 10th  

8:30AM   Henriqueta and Carlos Padroso and family  
8:00PM   Special Intentions (in Portuguese)  
  
 Thursday, May 11th  
12:05PM  Frank Pucci 
 
Friday, May 12th  
 8:30AM   Connie Carroll 
 
Saturday, May 13th  
 5:00PM     Mother’s Day Remembrances 
 7:30PM   Special Intentions (Portuguese) 
 
Sunday, May 14th – Fifth Sunday of Easter 
 9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 
 11:00AM   Mother’s Day Remembrances 
12:30PM   Special Intentions (Spanish)  

 
THE BREAD & WINE offered this week       
at the Eucharist is in memory of Frank        
Pucci. 

 

UPCOMING PARISH EVENTS 
❖ First Holy Communion (OLV School) 

Next Saturday, May 13th at 9AM. 
Practice-May 9th at 7:30PM 

            Parish Community -Sunday May 21st 
   9AM (in Portuguese-Brazilian)  
   12:30PM (in Spanish)   

❖ 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. 

  
             MAY, THE MONTH 
OF MARY  

May is traditionally the month 
of Mary, where we recall the 
role of Mary in salvation.  

We worship only Jesus Christ, but we honor 
Mary as a saint. In May there are a number of 
wonderful feast days including this year’s 
celebration the 100th Anniversary of Fatima (May 
13) and the historic  
canonization of Fatima visionaries Francisco and 
Jacinta Marto by Pope Francis!  May 31 is the 
Visitation of the Blessed Virgin Mary.  

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.  

 
Welcome Bishop Gerald T. 

Walsh. 
We would like to welcome and 
thank him for joining our 
community in    celebrating Mass 

and administering the Sacrament of Confirmation. 
Congratulations to the young adults of our parish 
and school, and let us pray that their faith flourish 
with the gifts of the Holy Spirit. 

 



 
 
             PARISH COUNCIL MEETING 
               Thursday, May 11th at 8PM 
 
Stewardship- April 30, 2017: $5,724.04 

Church in Central & Eastern Europe: $1,324.00 
 
 
 

7 DE MAIO DE 2017 – QUARTO DOMINGO DA PÁSCOA  
 

“Eu sou o bom 
pastor. Conheço 
as minhas 
ovelhas, e elas me 
conhecem, assim 
como o Pai me 
conhece e eu 

conheço o Pai. Eu dou minha  vida pelas 
ovelhas.” (Jo 10, 14-15) 
 

CELEBRAÇÃO DA CRISMA 

Gostaríamos de dar boas-vindas    
e agradecer o Bispo Gerald Walsh      
por se juntar à nossa comunidade      
para celebrar a missa e     
administrar o Sacramento da    
Crisma para os jovens da nossa      
comunidade e escola. Também gostariamos de      
agradecer as catequistas que dedicaram-se na      
preparação destes jovens para o sacramento e a        
todos que ajudaram na cerimônia. Esperamos      
que os pais e toda a comunidade continue        
orando e guiando estes jovens durante suas       
vidas. Rezemos pelos recém-crismados, suas     
famílias e pela comunidade de Nossa Senhora da        
Vitória-Sagrado Coração. 

          INFORMATIVO DA CATEQUESE 

➢ MATRÍCULAS: no mês de maio começamos as 
matrículas e re-matrículas do programa de 
catequese para 2017-2018 durante o cafezinho e no 
escritório paroquial. 

➢ Ensaio para Primeira Comunhão: sexta-feira, dia         
19 às 7:30PM na igreja. 

➢ Celebração da Primeira Comunhão: dia 21 nos 
horários das missas de domingo, neste dia não 
teremos encontros de catequese. 

➢ Último dia de catequese: 4 de junho 

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

Dízimo: 30 de Abril 
$5,727.04 

Igreja na Europa Central e 
Oriental: 1,324.00 

 
MAIO MÊS DEDICADO A 
MARIA 

Começa o mês de maio. Na Igreja este é o mês           
dedicado especialmente em honrar a mãe que       
Jesus nos deu no momento culminante da sua        
vida e missão na terra. Nós adoramos somente a         
Jesus Cristo e temos a devoção a Sua Mãe, Maria,          
como nossa santa intercessora. Dentre as      
maravilhosas festas que celebramos este mês,      
neste ano, no 100º aniversário de Fátima (13 de         
maio) também teremos a canonização dos      
visionários de Fátima, Francisco e Jacinta Marto       
pelo Papa Francisco.   
 

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 NO PRÓXIMO SÁBADO 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). Compre já seu ingresso! 
 

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. 
 

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. 

 


