
 The Sanctuary Lamp burning 

near the Tabernacle this week is in 

memory of Lydia Lifrieri Aiello. 

  

 OUR LADY OF FATIMA      

This Sunday, October 14. Mass 
will be celebrated at 5:00PM  
followed by a procession and 
benediction (in Portuguese) 
 

 

 

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 .  

 

           ALL SOULS DAY  - NOVEMBER 2 

If you would like to remember the Souls of 
your deceased family and friends in the Holy 
Sacrifice of the Mass please use the envelopes 
that are available in your envelope packet and 
in the church vestibule. Please drop your    
intentions in the collection basket or to the  
parish office.  
 

 PARISH REGISTRATION  

Every family and single adult to be considered 
an active parishioner of Our Lady of Victory –
Sacred Heart Church must be properly regis-
tered in the Parish, receiving and regularly 
using the Parish   Weekly Collection Enve-
lopes. 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 and school parish 
discount. Forms can be found in the church 
vestibule and at the Parish Office . 

 
        MEETING WITH MEMBERS  

                 OF ALL GROUPS:  

Father Alfredo invites all members of the   

parish who participate in a group / movement / 

pastoral to a meeting that will take place on 

October 18 at 8 pm. 

 

TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                OCTOBER 14, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,   October 13  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

Lydia Lifrieri Aiello 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    October 14 Twenty-eighth     

Sunday in             

Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Albert Crocco 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    October 15       St. Teresa of Jesus 

12:05 PM In thanksgiving for the intercession of  

                                    Our Lady of Fatima 

Tuesday ,     October  16   

8:30 AM Patricia Cook 

Wednesday,  October 17 St. Ignatius of Antioch 

8:30 AM        William Karas    

8:00 PM        Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   October 18 St. Luke 

12:05 PM        Silvio dos Santos   Antonio & Augusta 

Moura 

Friday,  October 19        Sts. John de Brebeuf & Isaac  

                                  Jogues and Companions       

8:30AM 

 

Intercession of Our Lady of Fatima 

Saturday,  October 20 

5:00PM Maria da Gloria Lourenco 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   October 21 Twenty-ninth      

Sunday in             

Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM George Gruber (13th anniversary in heaven) 

12:30PM 

 

Special Intentions (Spanish) 

 



XXVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                             14 DE OUTUBRO, 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. 

DIA DE FINADOS 

No dia 2 de novembro celebramos a memória de 
todos os fieis defuntos. Se você gostaria de lembrar 
da alma de seus entes queridos, famíliares e amigos 
na santa Missa, por favor, use o envelope que está 
disponível no pacote de envelopes ou no vestíbulo 
da igreja e o deposite na cesta de coleta ou no 
escritório da paróquia. Teremos missa neste dia às 
12:05 em ingles, 7PM em português e às 8PM em 
espanhol. 

REUNIÕES: 

 REUNIÃO COM TODOS OS 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 na cafeteria. 

 REUNIÃO COM OS PAIS DOS 
CRISMANDOS: sexta, dia 26 de outubro às 
7:30 da noite na igreja. 

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!  

 

OUTUBRO 

MÊS DO SANTO ROSÁRIO E 
MISSÕES 

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

Igreja e pela paz. 

 
**NOSSA SENHORA DE FÁTIMA** 

Celebração solene em honra a Nossa Senhora de 

Fátima será hoje, dia 14 de outubro às 5:00PM e 

procissão após a Missa.  

 

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!  

 

MISSA EM HONRA AOS CASAIS 

Convidamos todos os casais que participam da nossa 
comunidade para esta celebração especial que 
acontecerá no dia 27 de outubro às 7:30PM. Após a 
missa teremos uma confraternização na cafeteria, por 
favor traga algo para partilhar. 
 

 
BAILE DA SAUDADE 

Convidamos todos para uma noite agradavel e 
familiar com musica ao vivo para angariar fundos 
para nossa paroquia. Será no sábado, dia 10 de 
novembro após a missa das 19h30. Doação será de 
$25 para adultos (maiores de 21); $15 de 13 à 20 
anos; e $10 de 6 à 12 anos, inclui sopa e tira-gosto. 
Participem! 

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 


