
  

  

   The Lord 
gave them 

Bread from 
Heaven. 

 

 

  

PARISH MEMBERSHIP 

All new families are welcome to the parish, and 
every family should be properly registered.      

Every family and single adult to be considered 
an active parishioner of Our Lady of Victory 

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 
(parishioner) discount. 

If you move or change address, please notify the 
Parish Office at 914-668-5861.  

 

SUMMER WEEKDAY MASS SCHEDULE 

 Monday thru Friday masses will be celebrated 
at 8:30 a.m.        

        

MADONNA DEL ARCO NOVENA  

In honor of our Blessed Mother under the title of 

Madonna dell Arco will begin on Saturdays, 

July14 thru September 9.  Novena prayers and 

rosary will be prayed Saturdays at 4:30 pm  prior 

to the  5pm mass.  A mass will be  celebrated on 

Saturday, September 8th at 5 pm in honor of Our 

Lady.  Please join us. 

 

                        TAG SALE     

 Next weekend Saturday and Sunday, August 11 
and 12th in the school cafeteria. 

 

EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                AUGUST 5, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  August 4  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

 Alejandro Olson  

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    August 5 Eighteenth Sunday in  

     Ordinary Time 

   9:00 AM Jacqueline, Omaira, and Maria Victoria Feõn 

(1st anniversary in heaven) 

 11:00 AM Faro Randazzo  (27th anniversary in heaven) 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    August 6  Transfiguration of the 

Lord 

8:30 AM Henriqueta and Carlos Pedroso  

Tuesday ,    August 7   

8:30 AM Daniel Basil O’Connell 

Wednesday,  August 8 St Dominic 

8:30 AM   Rochelle Mannarino  

8:00 PM   Special Intentions (P)  

Thursday,   August 9  

8:30 AM  Maria Teresa Monteiro  

  

and Domingos Correira   

Friday,  August 10                St. Lawrence  

8:30AM Thomas Gibney 

Saturday,  August 11 

5:00PM Bernadine and Rose Simone 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   August 12 Nineteenth Sunday in  

Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Albert Crocco 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 



XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                           5 de agosto, 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. 

MATRICULAS PARA CATEQUESE 

“Deixem vir as crianças e não as impeçam 

de se aproximarem de mim, porque delas 
é o reino dos céus.” (Mt 19,14) 

 
As MATRÍCULAS para os 

encontros de catequese do ano 2018-2019 vão até 

final de agosto, tanto para crianças e adolescentes, 

como para adultos que ainda não receberam os 

sacramentos do Batismo e da Confirmação ou 

ainda não fizeram a Primeira Comunhão. As 

crianças e adolescentes que participaram da 

catequese o ano passado precisam se matricular 

novamente. Teremos catequistas após as missas 

para realizar a matrículas ou no escritório paroquial 

de segunda à sexta, das 9:00AM às 2:30PM ou 

6:00PM às 8:00PM. Mais informações: (914) 668 

5861 

 
Grupo de Oração da RCC se reune nas 

segundas às 19:30hs na Igreja.  
Participe!  

 

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. 

MISSAS SEMANAIS EM INGLÊS:  

Durante o mês de julho até 31 de agosto, temos o 
horário de verão das missas semanais em inglês, de 

segunda à sexta as missa será celebradas às 
8:30AM. 

 

ANUNCIOS 

 Studio para alugar em Mt. Vernon . Ligue para 
914 914-290-2514 

 Eustacia Gomez procura trabalho 773-312-
1183. 

 Nati Mota faz vestidos de formatura e noiva. 
347-367-5750. 

 Edson (Vernon Pavers Inc.) procura 
trabalhadores. Ligue para 914 665 3735 ou 914 

 

“Eu sou o pão da vida. 

Quem vem a mim não 

terá mais fome e quem 

crê em mim nunca mais 

terá sede". (João 6,35) 

 

 
RETIRO COM IRMÃ ANA PAULA  

Sera dias 2,3 e 4 de Novembro  
Para mais informacção, entre em contato com Gizele 

203-822-1963 
 

 

MEMBRO DA PAROQUIA 

Toda família nova é  bem-vinda à paróquia. Toda 
família e adulto solteiro a ser considerado um 

paroquiano ativo de Nossa Senhora da Vitória deve 
ser devidamente registrado na 

Paróquia, recebendo e 
regularmente usando os 

Envelopes da Coleção Semanal 
da Paróquia. Só assim o Pastor 

pode emitir documentos atestando a prática católica 
da fé e a participação paroquial, por exemplo. uma 

carta para ser um padrinho ou patrocinador, desconto 
na escola (paroquiano). 

Se você mudar ou mudar de endereço, por favor 
notifique o escritório paroquial em 914-668-5861. 

 
 

 

 


