
  
The words I have    
spoken to you are  

Spirit and life. 
But there are some of 

you who do not       
believe."  

 
But there are some of 

you who do not       
believe." 

 "For this reason I 
have told you that no 
one can come to me 

unless it is granted him 
by my Father."   

________________________________________ 

  The Sanctuary Lamp burning near the 

Tabernacle this week  for the recovery  

of Ronnie Paldino Jr.       

 The Bread and Wine offered this week 

is in memory of John Frusciante Jr, 

 

 REGULAR WEEKDAY MASSES BEGIN 

    Tuesday, September 4th  

we go back to regular weekday mass schedule. 

   

HOLY HOUR 

Adoration of the Blessed Sacrament will 

be celebrated every Thursday evening 

from 8pm to 9pm. 

 

MADONNA DELL ARCO NOVENA  

In honor of our Blessed Mother under the title of  
Madonna dell Arco on Saturdays,  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.  
                         

             EMBRACE CAREGIVING 

Become a Trained Spiritual Care Visitor. Free 8 

week training session at Wartburg in Mt. Vernon. 

September 18-November 6,2 018 Tuesdays, 1pm to 

3:30pm. For more information call 914 513-5162. 

Flyers with further information can be found in the 

vestibule  

TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME                                         AUGUST 26, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,  August 25  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

Florentina Dias 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    August 26 Twenty-first      

Sunday in             

Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM John Frusciante Jr. 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    August 27 St. Monica 

8:30 AM Roger Powell Tarter  (Birthday in Heaven) 

Tuesday ,    August 28  St. Augustine 

8:30 AM Marie Gentile  (Birthday in Heaven) 

Wednesday,  August 29 Passion of St. John 

the Baptist 

8:30 AM  Maria Augusta Fernandes and Jose Esteves 

8:00 PM   Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   August  30  

8:30 AM     Roger Powell Tarter  

Friday,  August 31              

8:30AM Leonido Monteiro and Monteiro Family 

Saturday,  September 1 

5:00PM Anthony and Sylvia Acri 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   September 2 Twenty-second       

Sunday in             

Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Agostino and DiGilio Families 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 



XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                           26 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 

ADORAÇÃO 

Adoração ao Santissimo Sacramento sera toda 
quinta-feria das 8pm às 9pm 

 

HORARIOS DO ESCRITORIO PAROQUIAL 

O horario do escritorio sera das 9am às 4pm na   

segunda e quarta e 9am às 12pm na terça, quinta e 

sexta até setembro  

 
Grupo de Oração da RCC se reune 
nas segundas às 19:30hs na Igreja.  

Participe!  

 

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 
403 5803. 

 
As palavras que vos falei 
são espírito e vida. Mas 

entre vós há alguns que 
não creem. 

 
É por isso que vos disse,  

“Nunguém pode vir a 
mim a não ser que lhe 

seja concedido pelo Pai.” 
 

 

RETIRO COM IRMÃ ANA PAULA  

Sera dias 3 e 4 de novembro  

Para mais informações, 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. 

 
 

 

 


