
   

   

 

 

  

St. Mark makes it clear that, from the very first 
day of Christ's public ministry, his messianic 
power began to be manifested to those who 

saw and heard him. The Jews of Capernaum 
were "astonished" at his teaching and 

"amazed" at his power over the evil spirits.   

 

Eucharistic Adoration                         

First Friday – February 2, following the 8:30 
a.m. Mass. On this Friday, we celebrate the 
liturgy of the Presentation of the Lord, those 
who want to bring candles, Father will be 
blessing them at Mass. 

 

Blessing of Throats 

The traditional blessing of the throats for Feast 
of St. Blaise will take place during the Masses 
next weekend Saturday and Sunday. 

                     
2017 Annual Contributions 

If any parishioner needs a copy of their annual 
contributions for 2017 for income tax purpos-
es, please call the parish office. 

 
2018 National Catholic Schools Week 

January 28 - February 3, 2018 

The theme for 2018, “Catholic Schools:     
Communities of Faith, Knowledge, and        
Service", encompasses several concepts that  
are at the heart of a Catholic education.  First, 
schools are communities -- small families in 
their own right, but also members of the larger 
community of home, church, city, and na-
tion.  Faith, knowledge, and service are three 
measures by which any Catholic school can    
and should be judged.  These priorities are 
what make Catholic schools stand out from 
other education institutions. At Our Lady of 
Victory School Catholic Schools Week is a 
celebration of all the elements of our school 
that make it such a great place- students, par-
ents,  faculty, staff, friends, and the entire par-
ish  community. If you would like more infor-
mation about activities this week and infor-
mation about our school call 667-4063. 

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                         JANUARY 28, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  January  27  

5:00 PM   John DÁmico 

7:30 PM   Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,  January  28 Fourth Sunday in 

 Ordinary Time 

 9:00 AM     Special Intentions ( Portuguese)  

11:00 AM    Margaret Nardone 

12:30 PM    Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    January 29   

 12:05PM  Marie Gentile 

Tuesday, January 30  

8:30 AM Roger Powell Tarter 

Wednesday, January 31      St. John Bosco 

8:30AM    

8:00 PM  

Henriqueta and Carlos Pedroso & Family  

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,  February 1       

12:05 PM Al Michael Monteiro and Monteiro Family 

Friday,  February 2 -The Presentation of the 

Lord  

8:30 AM  Henriqueta and Carlos Pedroso & Family  

Saturday,  February 3 

5 :00 PM Albino Gaspar Monteiro and Maria Teresa      

Fernandes 

7:30PM Special Intentions ( in Portuguese) 

Sunday, February 4        Fifth Sunday in   

    Ordinary Time  

9:00 AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM  

12:30 PM    

Carmela Oronzio 

Special Intentions (Spanish) 

Memorials 
The Bread & Wine offered this week is in memory 
of Margaret and Louis Nardone. 

  
Sanctuary Lamps and Bread and Wine for 2018 

are available for your intentions.        



“No Evangelho deste final de 
semana São Marcos deixa claro 
que, desde o primeiro dia do 
ministério público de Cristo, o 
seu poder messiânico começou 
a manifestar-se àqueles que 
viam e ouviam. Os judeus de 
Cafarnaum ficaram espantados 
com o seu ensinamento e seu 

poder sobre os espíritos malignos. "O que é isso", 
eles perguntavam uns aos outros “um ensinamento 
novo dado com autoridade: Ele manda até nos 
espíritos maus, e eles obedecem!” Mas eles ainda 
tinham um longo caminho para reconhecê-Lo pelo 
que Ele era, o Messias e Filho de Deus. Isto é como 
se poderia esperar, o mistério surpreendente da 
encarnação foi além da expectativa ou imaginação 
humana. E foi o próprio plano do nosso Senhor, 
revelar este mistério, lenta e gradualmente, de 
modo que quando a cadeia de evidências tinham 
sido concluídas pela sua ressurreição, seus 
seguidores poderiam olhar para trás e ver cada elo 
dessa cadeia. Em seguida, eles estariam prontos 
para aceitar sem hesitação o mistério da encarnação 
e perceber o infinito amor e poder de Deus.” (The 
Sunday Readings by Fr. Kevin O'Sullivan, O.F.M) 

 
MISSA EM HONRA AO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS 

Nesta primeira sexta-feira do mês, dia 2 de 
fevereiro, celebramos a liturgia da Apresentação do 
Senhor, aqueles que quizerem trazer velas, o Padre 
estará às abençoando na missa às 8 da noite deste 
dia.  

 
BENÇÃO DA GARGANTA 

No dia 3 de fevereiro lembramos a Festa 
de São Brás padroeiro das doenças da 
garganta. No próximo final de semana 
haverá benção das gargantas em todas 
as missas.  

 

 

Grupo de Oração da RCC  
reuni-se na segunda-feira, às 

20h na Igreja.  
Participe! 

QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM                                          28 DE JANEIRO, 2018 

REGISTRE-SE NA PARÓQUIA 

Se você participa regularmente de nossa paróquia e 
contribui com doações em dinheiro para a 
comunidade, você deve estar registrado em nosso 
cadastro de dizimistas. A ausência do seu nome em 
nosso sistema nos impedirá, por exemplo, de fazer 
cartas à Imigração, ao juiz (casos de corte) ou ao 
Governo (para descontar as taxas). Portanto, permita 
que a paróquia possa ajudá-lo quando você precisar: 
registre-se!  

 

ATESTADO DE CONTRIBUIÇÃO 2017 

Os paroquianos que gostariam de obter a carta do 
imposto de renda referente às doações feitas à Igreja 
no ano de 2017, por favor, ligar para casa paroquial 
ou comparecer pessoalmente. Agradecemos seu 
apoio à paróquia em 2017!  

 
SEMANA NACIONAL DAS ESCOLAS 

CATÓLICAS 

  De 28 de janeiro à 3 de feverreiro 

Todas as escolas católicas dos USA celebram esta 
semana dedicada a educação católica. O tema é:  
"Escolas Católicas: comunidades de fé, 
conhecimento e serviço"  

O tema abrange vários conceitos que estão no centro 
de uma educação católica. Em primeiro lugar, as 
escolas são comunidades de pequenas famílias, e 
também uma comunidade  maior que abrange a 
nossa casa, igreja, cidade e nação. A fé, 
conhecimento e serviço são três medidas pelo qual 
qualquer escola católica pode e deve ser julgada. 
Para mais informações sobre as atividades desta 
semana, ligue para a escola 914-667-4063. 

 

O DIZIMO É SINAL DE CONFIANÇA  

Não tenhas medo de repartir. Quem te deu o que 
tens, tem muito mais para te dar. 

E você, já é dizimista? 


