
  

  John the Baptist saw Jesus 
coming toward him and 
said, "Behold, the Lamb of 
God, who takes away the 
sin of the world.  
 
 
——————————— 

In observance of the holiday of   Dr. Martin    

Luther King Jr. birthday Monday, 

January 20 the parish office will be 

closed. 

PLEASE NOTE: Mass on       

Monday will be celebrated at 8:30AM. 

 
 
         OUR LADY OF ARCO DEVOTION   

  Rosary next Saturday, January 25th  at 4:30 PM     

 o2017220187222n (in Spanish) 

              PARISH REGISTRATION 
 
Every family and single adult to be considered an 
active parishioner of Our Lady of Victory-Sacred 
Heart Church must be properly registered in the 
Parish, receiving and regularly using the Parish 
Weekly Collection Envelopes. Only in this way 
can the Pastor issue documents attesting to   
Catholic practice of the faith and Parish  
membership,( e.g. a letter to be a Godparent or 
Sponsor).  
                  

 
CHAPEL  TREE 

 
Fr. Alfredo will make another chapel 
donor tree  in honor of the families 
who donated to the construction of 
the  chapel. Those who want to make 
a donation or complete the amount 
they have already donated of $300 or 

more, please put your contribution in an  
envelope, write “donation to the chapel tree”  and 
your name, phone number and deposit it in the 
collection basket or bring to the parish office.   
Thank you!  
 
  
 ANNUAL CONTIBUTIONS 2019 for income 
tax  purposes, are available, please call the parish  
office 914-668-5861 for your request. 
 

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                                    JANUARY 19, 2020 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  January 18  

 5:00PM     Louis DeAngelo Jr.            

 7:30PM Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,      January 19   Second Sunday in 

Ordinary Time  

9:00AM   Special Intentions    (Portuguese) 

11:00AM    Vincent Racaniello 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

Monday   January 20               

 8:30AM    

 Tuesday,        January 21               St.Agnes 

 8:30 AM   Henriqueta, Carlos and Melisa Pedroso 

Wednesday,   January  22     

8:30AM       

 8:00PM     Special Intention (Portuguese) 

Thursday,    January 23    

12:05PM          

Friday,  January   24           St.  Francis de Sales 

8:30 AM   

Saturday,  January  25 

5:00 PM  Silvio dos Santos, Augusta Lisboa and    

Antonio Moura 

7:30 PM Special Intentions (Portuguese)  

Sunday,     January 26 Third Sunday in      

Ordinary Time    

9:00AM   Special Intentions  (Portuguese) 

11:00AM   Emma and Daniel J. Funicello Sr. 

12:30PM Fiesta de Alta Gracia-Special Intentions 
(Spanish) 

     
The Sanctuary Lamp  burning near the           
tabernacle this week is in gratitude to 
Blessed Sacrament and Our Lady of Fatima. 
            
              Chapel Hours 

       Monday and Thursday   

       12:00 PM to 7:00PM 

   Tuesday, Wednesday and Friday   

       8:30AM to 7:00PM 

                  



II DOMINGO DO TEMPO COMUM        19 DE JANEIRO, 2020  

ARVORE DE MEMORIAL DA CAPELA 

Padre gostaria de comunicar que ele 

fará mais uma arvore em 

homenagem as familias que 

colaboraram na construção da 

capela, portanto, aqueles que 

quizerem fazer a doação  ou 

completar o valor que já doaram para que chegue a 

$300 dolares ou mais, vocês podem fazer. Coloque 

sua colaboração em um envelope, escreva doação 

para a capela e seu nome e deposite no cesto de 

coleta ou entregue na casa paroquial. Muito 

obrigada! 

REGISTRE-SE NA PARÓQUIA 

Se você participa regularmente de nossa paróquia e 

contribui com doações em dinheiro para a 

comunidade, você deve estar registrado em nosso 

cadastro de membros. A ausência do seu nome em 

nosso sistema nos impedirá, por exemplo, de fazer 

cartas à Imigração, ao juiz (casos de corte) ou ao 

Governo (para descontar as taxas). Portanto, permita 

que a paróquia possa ajudá-lo quando você precisar: 

registre-se!  

ATESTADO DE CONTRIBUIÇÃO 2019 

Os paroquianos que gostariam de obter a carta do 

imposto de renda referente às doações feitas à Igreja 

no ano de 2019, por favor, ligar no escritorio para 

fazer seu pedido. Agradecemos sua oferta, ajuda, 

apoio, dedicação e presença.   

ANUNCIOS: 

-REUNIÃO CONSELHO PAROQUIAL: terça 
dia 28 às 8 da noite no escritorio paroquial. 

-REUNIÃO COM PAIS DA PRIMEIRA 
COMUNHÃO: quinta, dia 6 de fevereiro às 7:30pm 
na igreja. 

-REUNIÃO COM CORAIS: sábado, dia 22 
fevereiro às 2pm. 
 
-Aluga-se vagas para estacionamento de carro ou 

van em Mt. Vernon. Maria de Souza 914 667 8585 

- Sirlene procura trabalho 914 792 8842 

Eis o Cordeiro de Deus! 

Depois da celebração do Natal 

começamos agora o tempo comum. 

Nesse tempo nós contemplaremos os 

mistérios da vida de Jesus no seu dia a 

dia. Na liturgia de hoje João Batista 

oferece-nos uma chave perfeita para vivermos a 

espiritualidade deste tempo: “Eis o cordeiro de Deus, 

que tira o pecado do mundo...Eu vi e dou 

testemunho: esse é o Filho de Deus!”. A nossa tarefa 

agora consiste em escutar a voz de João e seguir 

Jesus para encontrar nEle a fonte de vida e de 

salvação. Ele é quem nos batiza com Espírito Santo 

para que tenhamos vida verdadeira.  

 

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

dirigida pelo grupo Eucaristós. 

 

“Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a 

vossa vontade!” 

 

SANTISSIMO EXPOSTO NA CAPELA 

Segunda e quinta das 12pm às 7pm 

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

 

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. O grupo anima a   

missa da 1ª sexta do mês. 

 Grupo de Oração da RCC esta 

semana se reunne na terça-feira às 

19:30hs na Igreja.  Participe!  

 
Observando o feriado Dr. Martin 

Luther King Jr., segunda, dia 20 de 

janeiro, o escritório paroquial e 

escola estarão fechados.  


