
 

  

 

 

 

 

 

The  Sanctuary Lamp   

 burning near the Tabernacle this week is in 

memory of  Dorothy DeBuono. 

The Bread and Wine offered this week is in 

memory of John Frusciante Jr. 

LECTOR MEETING: Thursday, November 

8th,  6:00PM English, 7:00PM Spanish, and 

8PM  Portuguese. 

EUCHARISTIC MINISTERS MEETING: 

Friday, November 9th- 6:00PM English, 

7:00PM Spanish, and 8:00PM Portuguese. 

PARISH COUNCIL MEETING:  

Tuesday, November 20th at 8:00PM at rectory 

office. 

  
   Fun Time  Get Together  
Sponsored by the Brazilian 
community of our parish. 
Dancing, live music, 
refreshments.... 

Saturday. November 10th at 8:30 PM in the 
gym. Adults $25, young adults $15 and children 
$10. Please come to the parish office for 
reservations and tickets. 

 
 
We are 
pleased to 
announce 
the launch-
ing of the 

Capital Campaign at Our Lady of Victory-
Sacred Heart Church.  The campaign has been 
titled “Renew and Rebuild” and is aimed to 
raise the funds to improve our parish, reduce 
operational costs and make it a better place for 
us to worship and serve God's people. 
Fr. Alfredo will be giving more information at 
the masses. Through your  prayers and financial 
support we can make this campaign successful.  

THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                NOVEMBER 4, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,   November 3  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

Roger Powell Tarter 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    November 4 Thirty-first  Sunday in   

Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Manuel  Custodio de Jesus Neto 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    November 5  

12:05 PM Henriqueta and  Carlos Pedroso and  

                         Domingos Families 

Tuesday ,     November 6  

8:30 AM In thanksgiving to God 

Wednesday,  November 7    

8:30 AM      Gina DaRos    

8:00 PM       Special Intentions  (Portuguese) 

Thursday,   November 8     

12:05 PM            Pucci, Lecce and    Errico Families 

Friday,   November 9           Dedication of Lateran  

                                                Basilica             

8:30 AM In thanksgiving to God 

Saturday,  November 10 

5:00PM John Frusciante Jr. 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   November 11 Thirty-second   Sun. 

in  Ordinary Time 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Michael Mancuso and Robert Berg 

12:30PM 

 

Special Intentions (Spanish) 

—————————————————  

2019 Masses, Sanctuary Lamps and Bread & 

Wine are available for your intentions.   



XXXI DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                              4 DE NOVEMBRO, 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. 

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. 

 

FEIJOADA EM PROL DA SOLIDARIEDADE 

Teremos uma feijoada hoje para arrecadar fundos 
para o grupo da solidariedade que ajuda pessoas 
que passam por necessidades na comunidade. 
Colabore! Doação $15.00. 

 

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! 

REUNIÕES: 

 REUNIÃO COM LEITORES: quinta, 8 de 
novembro às 8 da noite para brasileiros na 
cafeteria da escola. 

 REUNIÃO COM MINISTROS DA 
EUCARISTIA: sexta, 9 de novembro às 8 da 
noite para brasileiros na igreja. 

 REUNIÃO COM CONSELHO PARO-
QUIAL: terça, 20 de novembro às 8 da noite 
no escritório paroquial. 

Grupo de Oração da RCC se 

reune nas segundas às 19:30hs na 

Igreja.  Participe!  
 

Gostariamos de anunciar hoje a abertura oficial da 
Campanha Renovar + Reconstruir na nossa paroquia. 
Uma campanha de arrecadação de capital de toda a 
arquidiocese de Nova York, 17% da nossa 
arrecadação se destina a arquidiocese e o restante vai 
atender as nossas necessidades. Depois de muita 
oração e discussão decidimos em um plano para 
proporcianar uma vida paroquial mais vibrante e 
garantir um futuro sustentavel. Nosso plano constitui 
em contruir uma capela para missas diarias e um 
centro para jovens e reuniões. Nossa meta é de 477 
mil, deste total já temos em promessas 40%. 
Convidamos nossos paroquianos a consciderar um 
compromisso de doação por 5 anos conforme as 
vossas possibilidades. Pedimos com muito carinho a 
sua oração por nossa paroquia e por toda 
Arquidiocese de NY.  
 

PALESTRA PARA CASAIS 

Convidamos os casais da paroquia para uma noite de 
formação com padre Antonio Torres, que esta 
visitanto os USA para dar um retiro em New Jersey.  
Ele é psicologo, terapeuta familiar e tem um extenso 
trabalho com pastoral familiar e grupo de casais. 
Será na quinta, dia 15 de novembro às 8 da noite na 
cafeteria da escola.  

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 


