
 Stand erect and 

raise your heads 

because your 

redemption is at 

hand. 

—————————  

                     MEMORIALS 

The Sanctuary Lamp burning near the           

tabernacle this week is in memory of 

Bruno, Lecce and Uomoleale Families. 

  

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 … 

 

Next week, our second collection will be for the 

Catholic Charities Campaign for Charity and 

Justice. Countless families in the Archdiocese 

live in poverty. Last year this collection helped 

parish/community-based efforts to help the poor 

all across the Archdiocese. By supporting this 

collection you give people a helping hand.   

  

              MASS OF THANKSGIVING 

Thursday, November 28th  our     

parish community will celebrate a   

Trilingual Mass of Thanksgiving 

at 9:30 a.m. There will be no   

Adoration during the day and in the evening. 

THIRTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME                                       NOVEMBER 17, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  November 16  

 5:00PM     John Frusciante Jr.           

7:30PM Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,     November 17  Thirty-third Sun. in    

Ordinary Time 

9:00AM  Ilidio Ferreira  

( Special Intentions Portuguese) 

11:00AM  John D Ámico Sr. 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

Monday   November 18          

 12:05PM   Vincent Racaniello 

 Tuesday,       November  19               

 8:30 AM   Leonido Fernandes Monteiro and            
Al Michael Monteiro and Monteiro Family 

Wednesday,  November 20    

 8:30 AM      John Romano    

 8:00 PM      Special Intentions         (Portuguese) 

Thursday,    November 21  Presentation of the 

Blessed Virgin Mary 

 12:05 PM    Maria DiIorgi   

Friday,  November 22           St. Cecilia 

8:30 AM  Silvio dos Santos , Augusta Lisboa, and   

                             Antonio Moura 

Saturday,  November 23 

5:00 PM Harry Breheny 

7:30 PM Special Intentions (Portuguese)  

Sunday,     November 24  Christ the King 

9:00AM  Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM  Gestrudes Enxuto  

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 



XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM                                           17 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.  

 

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

 “ O Senhor virá julgar a terra inteira;  
com justiça julgará.” 

 

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. 

 

CATEQUESE FAMILIAR: É um evento que faz 

parte do programa da catequese e a presença dos 

catequizandos e seus pais é mandatória. Será no 

próximo domingo, dia 24 de novembro.  

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS: Quinta-

feira, 28 de novembro, nossa comunidade 

paroquial celebrará uma Missa de Ação de 

Graças Trilíngue às 9:30 da manhã. Não haverá 

adoração na Capela neste dia.  

 
Grupo de Oração “Jesus é o 
Senhor” reúne-se todas as 

segundas às 7:30pm na igreja. 
Participe! 

 

REFLEXÃO EVANGELHO Lc 21,5-19  

“Embora não seja possível prever o fim dos tempos, 

uma certeza se nos impõe: Cristo é o fundamento e o 

sentido do homem e do mundo. Se assim não fosse, 

tudo terminaria no vazio, envolto na noite silenciosa 

da destruição. Porém, para nosso gáudio, ouviremos 

naquele dia a voz tranquila e amorosa do Senhor, 

chamando-nos à plenitude do amor: é a vinda glori-

osa do Filho do homem, presença da infinita miser-

icórdia de Deus. Momento não de temor, mas tempo 

privilegiado de união com Deus.  

Deus “tudo em todos”, “todo em tudo”. “ 

Dom Fernando Antônio Figueiredo, o.f.m. 

 
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... 

 
 

                    

HORARIOS DA CAPELA  

-Segunda e quinta das 12pm às 7pm 

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


