
    

   For the sake of His 
sorrowful Passion, 
have mercy on us 
and on the whole 

world.  

  Please pray with us 
today 

Divine Mercy Devotion           
at 3:00 PM   

Chaplet of Divine Mercy 
Exposition of the Blessed Sacrament   

 
  

THANK YOU 

Many thanks to our parish community, volun-
teers, ministers, lectors, altar servers, music min-
istry etc. for making our Holy Week and Easter 
liturgies beautiful and inspiring.      

 
 

WELCOME -  Bishop Gerald T. Walsh. 

We would like to welcome and 
thank him for joining our com-
munity in  celebrating Mass and 
administering the Sacrament of 
Confirmation. Congratulations 
to the young adults of our parish 

and school, and let us pray that their faith flour-
ish with the gifts of the Holy Spirit.                        

 
 EUCHARISTIC ADORATION     

 Friday, May 3rd following the 8:30am Mass    

 
CARDINAL’S APPEAL UPDATE   

To date our parish has received  pledges totaling 
$4,673.00 towards our parish goal of 
$22,000.00. Extra pledge envelopes can be 
found in the church vestibule. If you have      
already made your gift, thank you most sincerely 
for your generosity. 

Our Parish community will be 
having their annual Mother’s 
Day celebration on Saturday, 
May 11th beginning at 8:30PM in 
the school gym.  Donation: $30 
(adults), $20 (13 to 18 years) and 
$5 (6 to 12 years). Tickets sold at 
the parish office. 

 SECOND SUNDAY OF EASTER—DIVINE MERCY SUNDAY                        APRIL 28, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,   April 27  

5:00PM               Maria and Ettore   Giordano   
(18th anniversary in heaven    

7:00 PM  Mass– Confirmation 

Sunday,      April 28  Divine Mercy Sunday 

   9:00 AM  Special Intentions         (Portuguese) 

 11:00 AM Bibiana Miranda Monteiro (4th anniversary in   

                                                                    heaven) 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,     April 29  St. Catherine of Siena  

 12:05PM Roger Powell Tarter 

 Tuesday,       April  30                               

   8:30 AM  Marguerite Ciarcia 

Wednesday,   May 1   St. Joseph the Worker 

 8:30 AM            Teresa and Louis  Obertelli  

 8:00 PM           Special Intentions         (Portuguese) 

Thursday,   May 2  St. Athanasius  

12:05 PM     Al Michael Monteiro           

Friday,  May 3                         Sts. Phillip and James 

8:30 AM Gina DaRos and Angelina Del Savio 

Saturday,  May 4                     

5:00 PM Frank Pucci (anniversary in heaven) 

7:300PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    May 5 Third Sunday of    

Easter 

   9:00 AM  Special Intentions   (Portuguese) 

11:00AM  Daniel J Funicello Jr.  

12:30 PM    Special Intentions (Spanish) 

  

 THE PASCHAL CANDLE is in memory    
of Louis and Margaret Nardone and  
John Frusciante Jr. 
 

  



SEGUNDO DOMINGO DE PÁSCOA                                28 DE ABRIL, 2019  

AGRADECIMENTO MUITO ESPECIAL 

Gostariamos de agradecer encarecidamente à 

comunidade, às pastorais, aos voluntários, ministros, 

leitores, corais, coroinhas, etc... por colaborarem para 

que as cerimônias da nossa Semana Santa fossem 

inspiradoras e abençoadas. E também agradecimento 

especial aos voluntarios que ajudaram na realização 

do consulado itinerante. 

 

CELEBRAÇÃO DA CRISMA 

Gostaríamos de dar boas-vindas e 

agradecer o Bispo Gerald Walsh 

por se juntar à nossa comunidade 

para celebrar a missa e 

administrar o Sacramento da 

Crisma para os jovens da nossa 

comunidade e escola. Também gostariamos de 

agradecer as catequistas que dedicaram-se na 

preparação destes jovens para o sacramento e a todos 

que ajudaram na cerimônia. Esperamos que os pais e 

toda a comunidade continue orando e guiando estes 

jovens durante suas vidas. Rezemos pelos recém-

crismados, suas famílias e pela comunidade de Nossa 

Senhora da Vitória-Sagrado Coração. 

 
JANTAR DO DIA DAS MÃES 

O jantar dançante em honra das mães 
será uma linda ocasião para expressar 
nosso carinho e nossa gratidão pela 

vida das nossas mães. O Jantar será dia 11 de maio, 
depois da missa das 19:30h e a doação é de $30 
(adultos), $20  (13 à 18 anos) e $5 (6 a 12 anos). Os 
ingressos estão a venda após as missas ou no 
escritório paroquial. 

 

CONFISSÕES PARA PRIMEIRA 

COMUNHÃO: terça, dia 7 de maio 

às 6:30pm para espanhois e às 7:30pm para 

brasileiros na igreja.  

DOMINGO DA DIVINA MISERICÓRDIA 

A mensagem da Divina 
Misericórdia é simples. 
DEUS NOS AMA - A 
TODOS e Ele quer que 
reconheçamos que a Sua 
misericórdia é maior do que 
os nossos pecados. Ele quer 
que invoquemos com 
confiança e recebamos a Sua 
misericórdia e a deixemos 
fluir através de nós para os 
outros. Assim, todos nós 
iremos compartilhar da Sua 
alegria. 

Celebração especial em honra a Divina Misericórdia, 
hoje às 3 da tarde na igreja, terço, exposição do 
Santissímo, confissões e benção.  

"Pela Sua dolorosa Paixão; tende misericórdia de 
nós e do mundo inteiro." 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

Temos um momento de Adoração ao Santissímo 
Sacramento todas às quintas-feiras das 20:00 às 
21:00hs. 

“Dai graças ao Senhor, porque ele é bom!  

“Eterna é a sua misericórdia!”  

 

MISSA SAGRADO CORAÇÃO 

Na próxima sexta-feira, dia 3 de maio teremos missa 

em Honra ao Sagrado Coração de Jesus às 8 da noite. 

Missa animada pelo grupo de jovens da nossa 

comunidade.  

 

GRUPO DE JOVENS 

O grupo de jovens se reúne todas as sextas, às 20hs 

no ginásio da escola. Jovens de 13 a 21 anos podem 

participar. Jovem: junte-se a nós! Pais: incentivem 

seus filhos jovens a participar.  

 

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

Igreja.   
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