
 

The Lord hears  

the cry of the poor. 

  

       The Sanctuary Lamp burning near the 

 Tabernacle this week is in memory of  Enrico 

Argondizzo. 

   The Bread and Wine this week for Eu-

charist is for the living members of the Solano 

family.(chapel) 

   

Holy Day of Obligation-

Friday, November 1st.  

Masses will be celebrated at 

 8:30AM (school mass)                                    

12:05PM in English, 

     7PM in  Spanish and 8PM in Portuguese 

        Mass will be celebrated in the church 

In observance of the holyday the parish office 

will be closed. 

 

           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 on All Souls Day and will 
remain on altar for month of November. 
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.   
  

Come join us for an  
 All Saints’ Day Party  

It is an opportunity for families to gather        
together to celebrate the lives of the Saints while 
enjoying games, food, and fellowship.  Simply 
put, it’s a Catholic “Halloween” party.    
Thursday, October 31st at 5:00PM in the school 
gym. We are all called to be saints. Please dress 
in costume as your favorite saint or professional 
person called to be saint (police, doctor, priest  
etc…) 
We ask as a donation to bring a snack, drink  
and bag of candy to be given out. 

    Next Sunday, November 3rd  

at 2 a.m. Daylight Saving Time 

ends. Remember to turn your 

clocks back one hour. 

THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                      OCTOBER 27, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  October 26  

5 PM            Gestrudes Enxuto   

7:30PM   Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,     October 27  Thirtieth Sun. in    

Ordinary Time 

9:00AM   Special Intentions     (Portuguese) 

11:00AM George Gruber  (14th anniversary in heaven) 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

Monday   October 28      Sts. Simon and Jude 

 12:05PM  Frank Pucci 

 Tuesday,        October 29           

  8:30 AM Richard Uomoleale 

Wednesday,   October  30     

 8:30 AM             Roger Powell  Tarter  

 8:00 PM      Special Intentions         (Portuguese) 

Thursday,   October  31   

 12:05 PM  Carmela Oronzio   

Friday,  November 1           All Saints 

8:30 AM  Blessy  Maria 

12:05PM Pucci, Errico and Lecce Families 

7:00PM Special Intentions (Spanish) 

8:00PM Special Intentions (Portuguese) 

Saturday,  November 2 

5:00 PM All Souls Remembrances 

7:30 PM  Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,     November 3 Thirty-first Sun. in     

Ordinary Time 

9:00AM Gestrudes Enxuto (birthday in heaven)  
Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM All Souls Remembrances 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

    
 
 
 

                Chapel Hours 

       Monday and Thursday   

       12:00 PM to 7:00PM 

   Tuesday, Wednesday and Friday   

       8:30AM to 7:00PM 



XXX DOMINGO DO TEMPO COMUM                                                    27 DE OUTUBRO, 2019  

CASAMENTO COMUNITÁRIO 

Gostaríamos de convidar toda a comunidade para a 

Cerimônia do Enlace Matrimonial Comunitário que 

será realizado no dia 9 de novembro às 19:00 horas. 

Após a cerimônia haverá uma recepção para o 

noivos e para a comunidade no Ginásio da escola. 

Contamos com a colaboração da comunidade para a 

realização deste evento, temos os convites para a 

participação na recepção, pedimos a doaçào de $20 

por pessoa. “Nem olhos viram, nem ouvidos 

ouviram, nem jamais chegou ao entendimento 

humano, o que Deus tem preparado para aqueles 

que o amam”. (1Cor 2,9) 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

Todas às quintas às 8 da noite na capela. 

 “O pobre clama a Deus e ele escuta: o Senhor    
liberta a vida dos seus servos.”  

 

Inscreva-se hoje com 

seu nome e endereço da 

Paróquia e tenha seu 

"Netflix" Católico de graça. Muito simples: 

1. Visite a pagina da internet FORMED. Org 

2.  Clique Sign Up 

3. Selecione “I belong to a parish or organization” 

4. Encontre sua paroquia pelo zip code 10550 - Our 

Lady of Victory, Mount Vernon, NY  

5. Entre seu nome e email- pronto, está feito, 

desfrute... 

 
Grupo de Oração “Jesus é o Senhor” 

reúne-se todas as segundas às 
7:30pm e todas as quintas rezam o 

terço às 7pm ambos na igreja. 
Participe! 

 
 

MUDANÇA DE HORÁRIO: 

Lembrem-se que no próximo 

domingo acaba o horário de verão, 

portanto a missa já será no novo 

horário, devemos atrasar nosso relógio uma hora. 

 DIA DE TODOS OS SANTOS 

Durante o ano, a Igreja celebra uma por uma as festas 

de todos os Santos. E no dia 1 de novembro a Igreja 

junta todos os Santos em uma só festa. A festa de 

Todos os Santos deve inspirar-nos com uma grande 

esperança pois entre os santos no céu estão alguns 

que nós conhecemos. Todos viviam vidas terrenas 

como a nossa, eles foram batizados, marcados com o 

sinal da fé, eles eram fiéis ao ensinamento de Cristo e 

se foram antes de nós para o lar celestial onde eles 

nos chamam a segui-los. O Evangelho das Bem-

aventuranças, lido no dia, ao mesmo tempo que 

mostra a felicidade dos santos mostra também, o 

caminho que eles seguiram. 

Dia 1 de novembro, sexta-feira, é dia santo de 

obrigação de ir a missa. Teremos missas às 8:30AM 

e 12:05PM em inglês, às 7:00PM em espanhol e às 

8:00PM em portugues. 

O escritório paroquial será fechado em  

observância do Dia Santo. 

 

FESTA DOS SANTOS PARA AS CRIANÇAS 

Com  o objetivo de catequizar as 

crianças iremos realizar uma fes-

ta a fantasia com o tema “Festa 

dos Santos”. Tragam sua cri-

anças fantasiadas de Santos, 

anjos ou qualquer outra 

profissão (bombeiros, medicos, etc, santos no céu). 

Dia 31 de outubro no ginasio da escola a partir das 

5 da tarde. Pedimos a doação de algo para comer e 

beber e também um saco de doces para distribuirmos 

para as crianças. 

 

DIA DE FINADOS 

No dia 2 de novembro celebramos a memória de to-

dos 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 dis-

ponível no pacote de envelopes ou no vestíbulo da 

igreja.  

                    

HORARIOS DA CAPELA  

-Segunda e quinta das 12pm às 7pm 

-Terça, quarta e sexta das 8:30am às 7pm 


