
 He summoned the 

crowd with his         

disciples and said to 

them, "Whoever   

wishes to come after 

me must deny himself, 

take up his cross, and 

follow me.  

For whoever wishes to 

save his life will lose 

it, but whoever loses his life for my sake and that 

of the gospel will save it." 

___________________________________  

 The Sanctuary Lamp burning 

near  the Tabernacle this week is 

in memory of John D’Amico. 

The Bread and Wine offered this 

week is in memory of Louis and  

Margaret Nardone.      

  

Holy Hour 

Adoration of the Blessed Sacrament 
every Thursday evening from 8-9pm     
 

Catechetical Sunday 2018 

Today we celebrate Catechetical Sunday, The 
2018 theme will be "Enlisting Witnesses for 
Jesus Christ." Those who the Community has 
designated to serve as catechists will be called 
forth to be commissioned for their ministry.  
Catechetical Sunday is a wonderful opportunity 
to reflect on the role that each person plays, by 
virtue of Baptism, in handing on the faith and 
being a witness to the Gospel. Catechetical   
Sunday is an opportunity for all to rededicate 
themselves to this mission as a community of 
faith. 

        Family Day-Making Everyday Special  

It is a the National Center on Addiction and        
Substance Abuse’s initiative to promote simple,  
everyday things parents can do to build a strong, 
healthy relationship with their kids that prevents 
future drug use. Family Day will be celebrated 
nationwide on Monday, September 24th. To 
learn more about Family Day visit: 
www.CASAFamilyDay.org. You can also find 
Family Day on Facebook and Twitter.  

TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                SEPTEMBER 16, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,   September 15  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

Natividad Ferreira 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    September 16 Twenty-fourth 

Sunday in             

Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Manuel Barreiro 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    September 17 St. Robert Bellamine 

12:05 PM Silvio dos Santos Antonio and Augusta Moura 

Tuesday ,     September 18   

8:30 AM Leonido and Al Michael Monteiro and      
Monteiro family 

Wednesday,  September 19      St. Januarius 

8:30 AM          Manuel Custodio de                                       Jesus Neto and family  

8:00 PM              Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   September 20 St. Andrew Kim Tae-gon 

Paul Chong Ha-sang 

and companions 

12:05 PM       Louis Nardone  

Friday,  September 21               St. Matthew 

8:30AM John D’Amico (1st anniversary in heaven) 

Saturday,  September 22 

5:00PM Louis D’Angelo 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   September 23 Twenty-fifth      

Sunday in             

Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Glenn Davis 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 



XXIIII DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                            16 DE SETEMBRO, 2018 

DOMINGO CATEQUÉTICO  

Hoje iniciamos nosso ano catequético 2018-2019, 
juntamente com toda a arquidiocese de NY, o tema 
deste ano será, “Recrutando testemunhas para 
Jesus Cristo”. Aqueles que prestam o serviço 
voluntário a nossa comunidade para servir como 
catequistas serão chamados à frente para receberem 
oficialmente a missão de serem educadores da fé 
através do ensino da nossa doutrina católica. Após 
a missa, os pais e catequisandos deverão dirigir-se 
ao ginásio da escola para divisão das turmas e 
primeiras considerações.  

 
REGISTRO NA PARÓQUIA 

Gostariamos de dar boas-vindas a todos novos 
membros da comunidade Nossa Senhora da 
Vitória/Sagrado Coração e também informá-los 
que temos formulários para registro na paróquia na 
entrada da igreja. Lembrando que todos que 
participam das missas devem ser registrados na 
paróquia pois só assim poderão realizar batizados, 
serem patrinhos ou obterem cartas. 

 
MANTENDO NOSSAS CRIANÇAS SEGURAS 

Em consonância com a política da Arquidiocese 

em relação ao abuso sexual de menores, essa      

informação é fornecida para garantir que nossos 

filhos permaneçam seguros e protegidos. Caso   

alguem saiba e/ou precise denunciar um suposto 

incidente de abuso sexual de um menor por sacer-

dote, diácono, religioso ou leigo servindo a        

Arquidiocese de Nova York, por favor, contactar 

Sr. Eileen Clifford, OP no telefone 212-371-1000 x 

2949 ou pelo e-mail  victimassistance@archny.org.  

A informação também pode ser encontrada no site da 

arquidiocese www.archny.org. 

 

 
 

“Se alguém me quer seguir, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois, 

quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; 
mas, quem perder a sua vida por causa de 

mim e do Evangelho, vai salvá-la”.  
(Ms 8,34-35) 

 
 
 

NOVENA DE NOSSA SENHORA APARECIDA 

Como é nossa devoção a realização da 

novena em honra a nossa Mãe Aparecida, 

nossa comunidade está rezando a novena 

nas quartas e primeira sexta do mês às 

20:00hs antecedendo a festa em honra a 

padroeira do Brasil no dia 12 de outubro. 

Não perca esta oportunidade para encontrarmos Jesus 

pelas mãos misericordiosas de N. S.  Aparecida.  

 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

Papa Francisco: “O serviço a Deus realiza-se na 
oração e na adoração, no anúncio do Evangelho e no 

testemunho da caridade”. 

O Santissimo Sacramento estará exposto na igreja para 
adoração todas às quintas-feiras das 20:00 às 21:00hs. 

 

RETIRO / CONGRESSO REGIONAL RCC  

Convidamos toda a comunidade para participar deste 

grande evento cheio de bençãos que se realizará na 

nosssa paroquia. Será nos dias 28, 29, 30 de setembro. 

Mais informações procurar Gizele (203)822-1963 

 

Grupo de Oração da RCC se reune nas 

segundas às 19:30hs na Igreja.   

Participe!  

 

COMUNICADOS 

 REUNIÃO COM COORDENADORES/

RESPONSAVEIS POR GRUPOS/PASTORAIS:  

dia 18 de setembro às 7:30PM na cafeteria da escola. 

 ANUNCIO: aluga-se vaga para estacionamento  

próximo a primrose Ave. 914 667 8585 

HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL  

Segundas e quintas das 9:00hs às 16:00hs 

Terças, quartas e sextas das 9:00hs às 14:30hs 

E a noite de segunda a sexta das 18:00 às 20:00hs 


