
    "This is the day which the Lord has 
made; let us be glad and rejoice therein. 

Give praise to the Lord, for He is good, for 
His mercy endures forever. Alleluia  

 
May the peace of the Risen Lord be with you 
always. Let us continue spreading the good 

news of salvation through a life of faith, love 
and hope. God bless us all!   

Happy Easter! 

Fr. Alfredo and Staff 

—————————————————— 

      The Paschal Candle is in 
memory of Louis and Margaret 
Nardone and John Frusciante Jr. 
from Josephine Frusciante. 
 
     The Sanctuary Lamp near the 

Tabernacle burns this week in memory of   
Lydia Liftieri Aiello. 

   The Bread and Wine offered this week at the 
Eucharist is in memory of the Bruno, Lecce 
and Uomoleale Families. 

  

Please note: the Parish Office will be closed 
Monday, April 2 for the Easter holiday.  

           Mass on Monday, April 2nd will be 
celebrated at 8:30AM. 

  

 Eucharistic Adoration 
Friday, April 6th  following the 

8:30 a.m. mass. 
 

Divine Mercy Celebration 
next Sunday April 8th at 3:00PM 
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MASS INTENTIONS  

Saturday,  March 31  

7:30PM Easter Vigil-Trilingual Mass 

Sunday,     April 1  EASTER SUNDAY 

 9:00 AM     Special Intentions ( Portuguese)  

11:00 AM     Our Parish Community-Special Intentions 

12:30 PM    Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    April 2  

 8:30 AM Bruno, Lecce and Uomoleale Families 

Tuesday ,   April 3   

8:30 AM   Henriqueta and Carlos Pedroso,,Gracinde   

and Melisa Morais and Pedroso family 

Wednesday,  April 4    

8:30 AM     

8:00 PM 

Leonido Monteiro and Monteiro family 

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   April 5    

  12:05 PM  Pucci, Errico and Lecce Families 

Friday,  April 6 

8:30 PM Manuel Custodio de Jesus Neto 

Saturday,  April 7 

5:00 PM Josephine Monteleone and Assunta Francese 

7:30 PM Special Intentions  (Portuguese) 

Sunday,   April 8             Divine Mercy 

9:00 AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM   Bruno, Lecce and Uomoleale families 

12:30 PM   

 3:00PM  

Special Intentions (Spanish) 

Divine Mercy Celebration 

                                 

       Easter Flower Remembrance  
envelopes can be found in your envelope   
packet or in church vestibule to remember your 
loved ones during the Easter Season. 



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. Deixemo

-nos iluminar pelo Cristo vivo que vai na nossa 

frente guiando os nossos passos.  

 

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”. 
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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. 

*Celebração da Divina Misericórdia* 

Terço será rezado durante a semana de 2 à 6 de 
abril às 19:30h na Igreja. E no próximo domingo, 
Segundo Domingo da Páscoa teremos a celebração 
em devoção a Divina Misericórdia às 15hs. 

MISSA EM HONRA AO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS 

Próxima sexta-feira, dia 6 de abril começando às 

7:30 da noite com o terço da misericórdia. 

Grupo de Oração da RCC se 

reune nas segundas às 19:30hs 

na Igreja. Participe! 

COMUNICADOS 

 O escritório paroquial estará fechado na 
segunda-feira (dia 2 de abril) respeitando o 
feriado de Páscoa de acordo com a arquidiocese 
de NY. 

 Reunião com os pais e candidatos a 
confirmação, quinta dia 5 de abril às 8 da noite 
na igreja.  

  Rifas da Festa Junina: já estão prontas as rifas 
e temos maravilhosos prêmios, por favor 
colabore. 
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