
   

   

Praise the 
Lord, who 
heals the  
broken 
hearted 

 

 

 

 

2017 ANNUAL CONTRIBUTIONS 

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

 

       REPORTING OF MISCONDUCT   

Anyone who needs to report an alleged        
incident of sexual abuse of a minor by a priest, 
deacon, religious, or lay person serving in the 
Archdiocese of New York is asked to contact 
Sr. Eileen Clifford, O.P. at 212-371-1000 x 
2949. Sister may also be reached via e-mail at 
victimassistance@archny.org. Information can 
also be found on the archdiocesan website, 
www.archny.org. In keeping with the          
archdiocesan policy regarding sexual abuse of 
minors, this information is provided to ensure 
that our children remain safe and secure.  

              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 Collection 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, school discount).  

Next week our diocese will take up the Peter’s 
Pence Collection. The collection is the way 
we, as members of the Catholic Church, unite 
ourselves to the concerns of the Holy Father. 
Donations to this collection support the chari-
table works of Pope Francis for the relief of 
those most in need.  

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                         FEBRUARY 4, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  February 3  

5:00 PM   Albino Gaspar Monteiro and Maria Teresa  

Fernandes 

7:30 PM   Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,     February 4 Fifth Sunday in 

 Ordinary Time 

 9:00 AM     Special Intentions ( Portuguese)  

11:00 AM    Carmela Oronzio 

12:30 PM    Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    February 5 St. Agatha  

 12:05PM  Mary LaVerde Ferraro 

Tuesday,   February 6   St Paul Mikki and 

Companions 

8:30 AM  Henriqueta and Carlos Pedroso  and   

Jose Texeira 

Wednesday, February 7     

8:30AM    

8:00 PM  

Ana Monteiro and Joaquim Branco 

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,  February 8     

12:05 PM Henriqueta , Carlos and Melisa Pedroso 

Friday,  February 9  

8:30 AM  John DaRos 

Saturday,  February 10 

5 :00 PM Louis D’Angelo 

7:30PM Special Intentions ( in Portuguese) 

Sunday, February 11       Sixth Sunday in   

    Ordinary Time  

9:00 AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM  

12:30 PM    

Henriqueta and Carlos Pedroso & Family  

Special Intentions (Spanish) 

  
The Sanctuary Lamp near the Tabernacle is     
offered this week is in memory of the Bruno,       
Lecce and Uomoleale Families  
 
   



“O Evangelho de Marcos hoje nos 
mostra o retrato de Jesus no 
início de seu ministério. Após a 
cura da sogra de Simão, ele cura 
doenças, espulsa demônios de 
todos aqueles que vêm até Ele, e, 
em seguida, passa por toda a 
Galiléia. Podemos ver como Jesus 
não afasta quem vêm a ele para 
obter ajuda. Ele age com 

autoridade e muita oração; pois foi para este fim 
que ele se fez homem e veio até nós. Ele veio sobre 
a terra não para trazer a prosperidade terrena 
para qualquer cidade ou país, mas para trazer a 
salvação espiritual e bênção sobre todas as 
pessoas. 

 
 

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

19:30hrs na Igreja.  
Participe! 

 

 

SEGUNDA COLETA 

No próximo final de semana teremos a coleta do 
Óbolo de São Pedro. "Chama-se óbolo de São 
Pedro a ajuda económica que os fiéis oferecem ao 
Santo Padre, como sinal de adesão à solicitude do 
Sucessor de Pedro relativamente às múltiplas 
carências da Igreja universal e às obras de 
caridade em favor dos mais necessitados". Houve 
um erro na emissão dos envelopes para esta coleta, 
foram enviados dois envelopes (dias 4 e 11), por 
favor, desconsidere o envelope do dia 4.  Obrigada! 

 

DÍZIMO 

“Cada um contribua segundo propôs no seu 
coração; não com tristeza, ou por necessidade; 

porque Deus ama ao que dá com alegria.”  

     (2Cor. 9,7) 

 

 

 

QUINTO DOMINGO DO TEMPO COMUM                                         4 DE FEVEREIRO, 2018 

Batismo 
Favor ligar para a paróquia para receber instruções 
pelo menos três semanas antes do batizado. 
Preparação para Batismo: quinta-feira ou domingo 
antes do Batismo..  

Casamentos 

Ligar para Paróquia pelo menos com seis meses de 
antecedência. Por favor, fazer arranjos com a Igreja 
antes dos demais. Casais devem participar de um 
curso de preparação para o matrimônio oferecido 
pela arquidiocese (Pre-Cana). 
 

Aos Doentes 

Estamos disponiveis para celebrar os Sacramentos da  
Reconciliação e Unção dos Enfermos e levar a      
Sagrada Comunhão nas casas dos paroquianos 
doentes ou idosos. Por favor ligar para o escritório 
para agendar a visita. 

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!  

 
REUNIÕES 

 Reunião com pais das crianças que farão 
primeira comunhão: quinta, dia 8 de fevereiro 
às 7:30PM na igreja. 

 Reunião com Ministros da Eucaristia: sexta, 
dia 9 de fevereiro às 8PM na igreja. 

 Reunião com catequistas: segunda, dia 12 de 
fevereiro às 8pm.  

 Reunião sobre festa junina: sexta, dia 16 de 
fevereiro às 8 da noite. 


