
 

The Sanctuary Lamp burns this 
week near the Tabernacle in 
memory of Lydia Lifrieri  Aiel-
lo.  

The Bread and Wine is        of-
fered this week in memory of 
Frank Pucci 

 

Welcome Bishop Gerald T. Walsh. 

We would like to welcome 
and thank him for joining 
our community in           cel-
ebrating Mass and      ad-
ministering the           Sacra-
ment of Confirmation. Con-
gratulations to the young 
adults of our parish and 
school, and let us pray that 

their faith  flourish with the gifts of the Holy 
Spirit. 

 

UPCOMING PARISH CELEBRATIONS  

             First Holy Communion  

OLV School - next Saturday, May 12th  

  8:30AM. 

Parish Community- Sunday, May 27th 

           9:00AM (in Portuguese-Brazilian)     
           12:30PM (Spanish) 

 

MOTHER’S DAY MASS  
REMEMBRANCE 

Mother's Day remembrances living and de-
ceased will be placed on the altar for the month 
of May.           Envelopes can be found in the 
church  vestibule. 

 

    THE ASCENSION OF THE LORD 
 

Holy Day of Obligation. 
Thursday, May 10th 

Masses will be celebrated at  
8:30AM and 12:05PM 

( English) 
 

In observance of the holyday the parish office 
will be closed. 

SIXTH SUNDAY OF EASTER                                                                                    May 6, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  May 5  

 5:00 PM 

   

7:00 PM 

Carmelina Cavarretta 

Fritz Hugdson (Memorial) 

Confirmation Mass Celebration 

 

Sunday,     May 6 Sixth Sunday of 

Easter 

 9:00 AM     Special Intentions ( Portuguese)  

11:00 AM     Daniel J. Funicello Jr. 

12:30 PM  

    

Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    May 7  

 12:05 PM  Francesco and Lauretta Lecce 

Tuesday ,    May 8   

8:30 AM   Mario Cucullo 

Wednesday,  May 9     

8:30 AM     

8:00 PM 

Leonido Monteiro and Monteiro Family 

Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   May 10  Ascension of the Lord 

 8:30 AM 

12:05 PM 

  

Ascension of the  Lord   (School Mass) 

Frank Pucci 

Friday,  May 11                    

8:30 PM In honor of  Our Lady of Fatima 

Saturday,  May 12 

5:00 PM 

7:30 PM 

Mother’s Day Remembrances 

Special Intention (Portuguese) 

Sunday,   May 13      Seventh  Sunday 

of Easter 

9:00 AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM  Mother’s Day Remembrances 

12:30 PM   

   

Special Intentions (Spanish) 

  



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.  

 

 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.  

RIFAS DA FESTA JUNINA 

As rifas da Festa Junina já estão prontas e temos 
maravilhosos prêmios: IPhone X, TV 43’, Mini 
IPad, IWatch e cafeteira Nespresso. Doação é    
1/$10,  3/$20 ou 5/$30. Responsaveis em ajudar na 
venda por favor, peguem os tickets no escritório 
paroquial. Contamos com a colaboração de todos! 

 
Grupo de Oração da RCC se reune nas segundas 

às 19:30hs na Igreja.  Participe! 

 

SEXTO DOMINGO DA PÁSCOA                                                                      6 DE MAIO, 2018 

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

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. 

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. 

 

COMUNICADOS 
 
 CASAMENTO COMUNITÁRIO: casais que 

gostariam de receber o sacramento do 
matrimonio na celebração do casamento 
comunitário da nossa paroquia, por favor, ligar 
para o escritório paroquial e agendar um 
horário com o Padre. 

 
 MATRÍCULAS PARA CATEQUESE: no 

mês de maio começamos as matrículas e re-
matrículas do programa de catequese para 2018
-2019 durante o cafezinho e no escritório 
paroquial. 

 
 REUNIÃO DO CONSELHO PAROQUIAL: 

membros por favor comparecer a reunião dia 
17 de maio às 8 da noite. 

 ESCRITÓRIO PAROQUIAL FECHADO: 
quinta-feira, dia 10 de maio, respeitando o dia 
da solenidade da Ascensão do Senhor. 

ANUNCIOS 

 Aluga-se vaga para estacionamento, 280 Birch 

St. 914 667 8585.  

 Empresa em Mt. Vernon oferece trabalho na 

reposição de produtos em “vending machines”, 

precisa de carteira de habilitação. Mais 

informações ligue para 914 490 7502. 

 Elsa procura quarto para alugar. 914 439 2640. 


