
 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 The  Sanctuary Lamp   

 burning near the Tabernacle this week 

is in memory of  Bruno, Lecce and 

Uomoleale Families. 

  

           PARISH COUNCIL MEETING:  

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

  
         

 MASS OF  

THANKSGIVING 

Thursday, November 22 

our parish community 

will celebrate a  

  Trilingual Mass of Thanksgiving at 8:30 a.m. 

        There will be no Adoration of the Blessed 

Sacrament this Thursday evening 

The parish office will be closed Thursday,     

November 22nd  and Friday, November 23rd  

in observance of the Thanksgiving  holiday.      

———————————————————- 

            Happy Thanksgiving         
                                

Let’s be grateful to God for our many 

blessings. May grace and peace sur-

round each of you this Thanksgiving. 

Thank you for your presence, prayers 

and support of Our Lady of Victory-

Sacred Heart parish family.  

                                         Fr. Alfredo 
  

THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                  NOVEMBER 18, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,   November 17  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

John D’Amico 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    November 18 Thirty-third Sunday in   

Ordinary Time 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM DiGisco and LaVarde Families 

 12:30 PM Emilio Antonio Ferrandez  and 

 Policar Tineo   - Intentions (Spanish) 

Monday ,    November 19  

12:30PM Silvio dos Santos and Antonio and  

                                      Augusta  Moura 

Tuesday ,     November 20   

8:30 AM   Leonido Fernandes Monteiro and Family 

Wednesday,  November 21  Presentation of the 

Blessed Virgin Mary  

8:30 AM       Maria Piscopo    

8:00 PM       Thanksgiving Mass (Portuguese and Spanish) 

Thursday,   November 22   St. Cecilia 

8:30AM        Thanksgiving Mass (Trilingual) 

Friday,   November 23                    

8:30 AM Eddie Esposito 

Saturday,  November 24 

5:00PM Carmela and Carmine Paulo 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   November 25 Christ the King 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Manuel Custodio de Jesus Neto                      

(2nd anniversary in heaven) 

12:30PM 

 

Special Intentions (Spanish) 

—————————————————  

2019 Masses, Sanctuary Lamps and Bread & 

Wine are available for your intentions.   



XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                        18 DE NOVEMBRO, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz Dia de Ação de Graças   
 

Dediquemos esse dia para agradecer a Deus por 
todos nossos dons e bênçãos em nossas vidas, que 
a paz e a felicidade envolvam cada um de vocês 
neste Dia de Ação de Graças. Obrigado pela vossa 
presença, orações e apoio à paróquia Nossa Sen-
hora da Vitória-Sagrado Coração. 

Nossa comunidade estará celebrando a Missa de 
Ação de Graças, na quarta-feira, dia 21 de 
novembro às 8PM em português e espanhol. E no 
dia 22, quinta, às 8:30AM missa trilingue. 

FESTA DA PASSAGEM DE ANO 

Deliciosas comidas, alegria, 
fraternidade, boa música e um 
maravilhoso ambiente familiar. 
Venha comemorar o Reveillon na 
companhia dos amigos da 
comunidade! Atenção a doação até 
dia 16 de dezembro será: adultos $80.00; jovens 
(12 à 17 anos) $40.00 e crianças (5 à 11 anos, sem 
direito a lugar na mesa) $10.00. A partir do dia 17 
de dezembro será $90, $45 e $10. Adquira seu  
ingressos na casa paroquial.  

 

COMUNICADOS: 

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

 

 CATEQUESE FAMILIAR: é um evento que 
faz parte do programa da catequese e a 
presença dos catequizandos e seus pais é 
obrigatória. Será no domingo, dia 9 de 
dezembro. Salvem a data. 

 

 ESCRITÓRIO PAROQUIAL FECHADO: 
quinta e sexta, 22 e 23, escritório estará 
fechado respeitando o feriado do dia de Ação 
de Graças.  

“Em verdade vos digo, esta 
geração não passará até que 
tudo isto aconteça. O céu e a 

terra passarão, mas as minhas 
palavras não passarão.   

Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe,  
nem os anjos do céu, nem o Filho,  

mas somente o Pai”. (Mc 13, 30-32)  

Senhor Jesus, que eu me deixe guiar por tuas pa-
lavras, e me mantenha vigilante, na caridade, à tua 
espera. Amem. 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

São João Paulo II: “Crendo, esperando e amando, 
nós Vos adoramos com uma atitude simples de 
presença, silêncio e espera, que quer ser também 
reparação, como resposta às vossas palavras: 
“Ficai aqui e vigiai comigo”” (Mt 26, 38). 

O Santissimo Sacramento fica exposto na igreja para 

adoração todas às quintas-feiras das 20:00 às 

21:00hs. 

RENOVAR + RECONSTRUIR 

Agradecemos de coração 
aqueles que já contribuiram 
com nossa campanha. Para 
aqueles que ainda não 
tiveram a aportunidade, nos 

dias 1 e 2 de dezembro estaremos distribuindo os 
formulários de compromisso para que vocês possam 
considerar sua doação. Até o momento já temos em 
compromissos 40% de nossa meta de 477 mil 
dolares, contamos com sua colaboração para 
impulcionar ainda mais nossos projetos de melhoria 
para o futuro de nossa comunidade.  

 

 

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

Participe!  

 

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 
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