
 The Sanctuary Lamp burning 

near the Tabernacle this week is in 

memory of the Bruno Lecce and 

Uomoleale Families. 

   

OUR LADY OF VICTORY 

Today we celebrate our patron-

ess  Our Lady of Victory (Our 

Lady of  the  Rosary). The rosary 

appeals to many. It is simple. 

The constant repetition of words 

helps create an atmosphere in 

which to contemplate the myster-

ies of God. We sense that Jesus and Mary are 

with us in the joys and sorrows of life. We 

grow in hope that God will bring us to share in 

the glory of Jesus and Mary forever.                        

           "Our Lady of Victory, pray for us!"  

 

    OUR LADY OF APARECIDA 

Mass will be celebrated this Friday, 

October 12that 8:00PM. Sharing at 

the cafeteria after mass. 

 OUR LADY OF FATIMA      

Next Sunday, October 14. Mass 

at 5:00PM followed by a proces-

sion and benediction (in Portu-

guese) 

 

 PLEASE NOTE: The rectory   

office will be closed this Monday,  

October 8th in observance of the 

Columbus Day holiday.  

Mass will be celebrated at 8:30a.m. 

 

2019 Masses, Sanctuary Lamp and Bread  

and Wine are available for your  intentions. 

Please come to the parish office on Mondays 

and Wednesdays from 9am to 4pm .  
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MASS INTENTIONS  

Saturday,   October 6  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

Joaquim Ferreira 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    October 7 Twenty-seventh     

Sunday in             

Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Michael DiGilio Sr. (9th anniversary in heaven) 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    October 8             

8:30 AM Al Michael Monteiro and Monteiro family 
and Maria Augusta Garcia Ribeiro (7th day in 
heaven) 

Tuesday ,     October 9        St Denis and        

Companions  &         

St John Leonardi 

8:30 AM Jenni Constantino 

Wednesday,  October 10    

8:30 AM           Henriqueta , Carlos   and Antonio Pedroso  

8:00 PM           Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   October 11 St. John XXIII 

12:05 PM   Francesco and Lauretta  Lecce 

Friday,  October 12                   

8:30AM 

8:00PM 

Frank and Assunta Francese 

Our Lady of Aparecida Celebration 

Saturday,  October 13 

5:00PM Lydia Lifrieri Aiello 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   October 14 Twenty-eighth      

Sunday in             

Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Albert Crocco 

12:30PM 

5:00 PM 

Special Intentions (Spanish) 

Our Lady of Fatima Celebration 
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OUTUBRO 

MÊS DO SANTO ROSÁRIO E MISSÕES 

Rezemos em família o terço pelas 
intenções do Papa, pelas missões da 

Igreja e pela paz. 

 
WORKSHOP “Como empreender nos EUA” 

O setor de promoção comercial do consulado geral 
do Brasil em Nova York convida para este 
workshop de como empreender nos EUA, 
profissionais de contabilidade, gestão e 
empreendedores de sucesso estarão presentes para 
dar dicas e orientar para que seu negocio tenha 
sucesso nos EUA. Acontecerá na terça-feira, dia 16 
de outubro às 7 da noite no ginásio da escola. 
Teremos um sorteio de uma passagem de ida e 
volta ao Brazil cortesia dos apoiadores do evento. 
Não percam!  

CATEQUESE PARA ADULTOS: nesta quinta 

às 7:30pm será a primeiro encontro, interessados 

por favor procurar o escritório paroquial. 

REUNIÃO COM MEMBROS DE PASTORAIS 
E GRUPOS: Padre Alfredo convida a todos os 
membros da paroquia que participam de algum 
grupo/movimento/pastoral para uma  reunião que 
acontecerá no dia 18 de outubro às 8 da noite. 

MISSA EM HONRA AOS CASAIS: 
Convidamos todos os casais para participar desta 
missa especial que acontecerá no dia 27 de outubro 
às 7:30PM. Após a missa acontecerá uma partilha 
na cafeteria. 

COLUMBUS DAY: Segunda-feira, 8 de outubro, 
comemora-se a chegada histórica de Cristóvão 
Colombo nas Américas. O escritório paroquial e a 
escola estarão fechados. A missa em inglês será às 
8:30AM. 

ANUNCIO: Ana acabou de mudar para Mt. 
Vernon e procura trabalho (possui carteira de habil-
iatação) 973 652 3121 

Grupo de Oração da RCC se reune nas 

segundas às 19:30hs na Igreja.   

Participe!  

 

CELEBRAÇÃO MARIANAS DE OUTUBRO  

**NOSSA SENHORA DA VITÓRIA** 

No dia 7 de outubro, a Igreja Católica   

Romana celebra a festa da Nossa Senhora 

do Rosário. Conhecida por vários séculos 

pelo título de "Nossa Senhora da Vitória", 

a festa acontece em homenagem a uma vitória naval 

do século 16 que garantiu a Europa contra a invasão 

turca. Papa São Pio V atribuiu a vitória à intercessão 

da Bem-Aventurada Virgem Maria, que foi clamada 

no dia da batalha através da reza do Rosário em toda 

a Europa. Nossa Senhora da Vitória. Rogai por nós! 

 

**NOSSA SENHORA APARECIDA** 

Sua  aparição ocorreu em outubro 1717, 

quando o governador de São Paulo estava 

passando por uma pequena cidade no vale 

do rio Paraíba. E três pescadores 

desceram às águas do Paraíba a pescar para o 

banquete. Eles rezaram a Nossa Senhora da 

Imaculada Conceição, e pediram a ajuda de Deus, 

porque não era a melhor época para a pesca. Depois 

de várias horas pescando e prontos para desistir, João 

lançou sua rede mais uma vez e nela veio um corpo 

de uma estátua sem a cabeça. Os pescadores 

lançaram sua rede novamente, e desta vez veio a 

cabeça da estátua. Os pescadores chamaram a estátua 

de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 

envolveram-na num pano e continuaram a pescaria 

com sucesso. A estátua é venerada pelos católicos 

romanos brasileiros, que a consideram a padroeira do 

Brasil e seu dia é celebrado em 12 de Outubro. 

Celebremos esta festividade na sexta-feira, dia 12 

de outubro, Missa Solene em Honra a Padroeira do 

Brasil, às 8 da noite com confraternização na 

cafeteria após a missa. Por favor traga algo para 

partilhar. 

  

**NOSSA SENHORA DE FÁTIMA** 

Celebração solene em honra a Nossa 

Senhora de Fátima será dia 14 de outubro 

às 5:00PM e procissão após a Missa.  


