
  

When we die, we die. 

we die as human      

beings, but it is not the 

end.  

—————————  

 

                     MEMORIALS 

The Sanctuary Lamp burning near the           

tabernacle this week is in memory of  Jose    

Carlos Ferreira and Rosa dos Anjos. 

The Bread and Wine offered this week is in 

memory of John Frusciane Jr. 

 

Diving into the   

beauty of the faith 

has never been easier. 

Discover thousand of 

books, audio talks 

movies … there is something for every member 

of the family to help them grow closer to Christ 

and His Church. 

Sign up today with your Parish name and       

address and get your Catholic Netflix" for free.   

Very simple: 

1.Visit the FORMED website. Org 

2. Click Sign Up 

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

4. Find your parish by zip code 10550 -  

Our Lady of Victory, Mount Vernon, NY 

5. Enter your name and email- you're done,  

    enjoy … 

 

 VETERANS DAY 

Monday. November 11th 

is set aside to celebrate 

and honor the service of 

all U.S. military.  

 “Lord, hold our troops in  your loving hands. 

In observance of the  holiday,  the parish office 

will be closed. 

Please note: Mass will be celebrated at 

8:30a.m. in the chapel. 

THIRTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                                       NOVEMBER 10, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  November 9  

 5:00PM   Lydia Lifreiri Aiello            

7:30PM   Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,     November 10  Thirty-second Sun. in    

Ordinary Time 

9:00AM   ( Special Intentions     (Portuguese) 

11:00AM  Alex Palumbo 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

Monday   November 11        St. Martin of Tours 

 8:30AM   David Monteiro and Monteiro family 

 Tuesday,       November  12              St. Josaphat 

 8:30 AM   John D’Amico Sr. 

Wednesday,  November 13  St. Francis Xavier 

Cabrini   

 8:30 AM      Frank Fraioli      

 8:00 PM      Special Intentions         (Portuguese) 

Thursday,    November 14   

 12:05 PM     Marie Gentile   

Friday,  November 15          

8:30 AM  Abilio, Emanuel and Celeste Barreiro 

Saturday,  November 16 

5:00 PM John Fruscante Jr. 

7:30 PM Ilidio Ferreira and Special Intentions 

(Portuguese)  

Sunday,     November 17 Thirty-third Sun. in     

Ordinary Time 

9:00AM  Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM  John D’Amico Sr. 

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 



XXXII DOMINGO DO TEMPO COMUM                                             10 DE NOVEMBRO, 2019  

Celebração de Batismo 

Por favor ligar para a paróquia para receber          

instruções pelo menos três semanas antes do batiza-

do. Preparação para pais e padrinhos é realizada. 

Celebração de Casamentos 

Ligar para Paróquia pelo menos com seis meses de 

antecedência. Casais devem participar de um curso 

de preparação para o matrimônio oferecido pela   

arquidiocese (Pre-Cana). 

 

Visita 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. 

MEMORIA AOS FIEIS DEFUNTOS 

No mês de novembro celebramos a memoria dos 

nossos fieis falecidos. Se você gostaria de rezar 

pela alma de algum entes querido, famíliar e/ou 

amigo na santa missa, por favor, use o envelope 

que está disponível no pacote de envelopes ou no 

vestíbulo da igreja. Os envelopes permanecerão no 

altar durante todo o mês.  

REGISTRO NA PARÓQUIA 

Gostariamos de dar boas-vindas a todos novos 

membros da comunidade Nossa Senhora da 

Vitória/Sagrado Coração e também informá-los 

que temos formulários para registro na paróquia na 

entrada da igreja. Lembrando que todos que 

participam das missas devem ser registrados na 

paróquia pois só assim poderão realizar batizados, 

serem padrinhos ou obterem cartas. 

 

COMUNICADOS 

 REUNIÃO COM PAIS DOS CRISMAN-

DOS:  dia 15 de novembro, sexta às 8PM na 

igreja. 

 CATEQUESE FAMILIAR: É um evento que 

faz parte do programa da catequese e a presen-

ça dos catequizandos e seus pais é mandatória. 

Será no domingo, dia 24 de novembro.  

 
DIA DOS VETERANOS 

Segunda, dia 11 de novembro, é feriado nacional 

dedicado a todos os veteranos que serviram o país, 

que Deus os abençoe juntamente com seus 

familiares. Observando o feriado e escritório 

paroquial estará fechado. 

 

***GRUPO DE ORAÇÃO será na 

terça-feira respeitando o feriado 

às 7:30 da noite*** 

 

 Jesus respondeu aos saduceus: “Nesta vida, os 

homens e as mulheres casam-se, mas os que forem 

julgados dignos da ressurreição dos mortos e de   

participar da vida futura, nem eles se casam nem 

elas se dão em casamento; e já não poderão morrer, 

pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, 

porque ressuscitaram. Lc 20,34-35  

 
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... 

 
 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 
Todas às quintas às 8 da noite na capela. 

 “ Ao despertar, me saciará vossa presença e verei a 
vossa face!” 

                    

HORARIOS DA CAPELA  

-Segunda e quinta das 12pm às 7pm 

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


