TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

SEPTEMBER 9, 2018

MASS INTENTIONS
Saturday, September 8

5:00 PM

In honor of Our Lady of Arco

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, September 9

9:00 AM

Twenty-third
Sunday in
Ordinary Time

Special Intentions (Portuguese)

11:00 AM

Armand Uomoleale

12:30 PM

Special Intentions (Spanish)

Monday ,
12:05 PM
Tuesday ,
8:30 AM

September 10

8:30 AM
8:00 PM

September 11

Most Holy Name of
Mary

Mary (Laverde) Ferraro
Special Intentions (Portuguese)
St. John Chrysostom

12:05 PM

Emily Toscano

Friday,

September 14 Exaltation of the Holy Cross

8:30AM

Marie Gentile (18th anniversary in heaven)

Saturday,

September 15

5:00PM

Natividad Ferreira

7:30PM

Special Intentions (Portuguese)

Sunday, September 16

The Sanctuary Lamp burning near
the Tabernacle this week is for the
Souls in Purgatory.

Adoration of the Blessed Sacrament every
Thursday evening from 8pm to 9pm.
PARISH REGISTRATION

In memory of victims of 9/11 and
Jerry Mariane

Thursday, September 13

__________________________

HOLY HOUR

Henriqueta and Carlos Pedroso and Melisa
Gracinda Morais

Wednesday, September 12

Jesus proclaimed the
Gospel of the kingdom
and cured every disease
among the peple.

Twenty-fourth
Sunday in
Ordinary Time

9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

Manuel Barreiro

12:30PM

Special Intentions (Spanish)

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 and school parish discount. For further
information call the Parish Office at
914-668-5861.
REPORTING OF MISCONDUCT
Anyone who needs to report an alleged incident
of sexual abuse of a minor by a priest, deacon,
religious, or lay person serving in the
Archdiocese of New York is asked to contact Sr.
Eileen Clifford, O.P. at 212-371-1000 x 2949.
Sister may also be reached via e-mail at
victimassistance@archny.org. Information can
also be found on the archdiocesan website,
www.archny.org. In keeping with the
archdiocesan policy regarding sexual abuse of
minors, this information is provided to ensure
that our children remain safe and secure.

XXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
SETEMBRO, MÊS DA BÍBLIA
Este mês foi escolhido pela Igreja porque no dia 30 de
setembro é a festa de São Jerônimo (340 – 420dc). Ele
foi um grande estudioso da Sagrada Escritura. A
pedido do Papa ele traduziu a Bíblia (do grego e do
hebraico) para o latim (a versão conhecida como a
“Vulgata’). Na realidade, todo mês e cada dia deveria
ser o mês e o dia da Bíblia. Por isso a Bíblia não pode
ser um simples ornamento nas nossas casas, mas sim a
fonte de vida, o alimento espiritual para a nossa
caminhada.
“A Tua Palavra é lâmpada para os meus passos e luz
para o meu caminho” (Sl 119, 105)
NOVENA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Como é nossa devoção a realização da
novena em honra a nossa Mãe Aparecida,
nossa comunidade está rezando a novena
nas quartas e primeira sexta do mês às
20:00hs antecedendo a festa em honra a
padroeira do Brasil no dia 12 de outubro.
Não perca esta oportunidade para encontrarmos Jesus
pelas mãos misericordiosas de N. S. Aparecida.
ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO
Papa Francisco: “O serviço a Deus realiza-se na
oração e na adoração, no anúncio do Evangelho e no
testemunho da caridade”.
O Santissimo Sacramento estará exposto na igreja para
adoração todas às quintas-feiras das 20:00 às 21:00hs.
RETIRO / CONGRESSO REGIONAL RCC
Convidamos toda a comunidade para
participar deste grande evento cheio de
bençãos que se realizará na nosssa paroquia.
Será nos dias 28, 29, 30 de setembro. Mais
informações procurar Gizele (203)822-1963

Grupo de Oração da RCC se reune nas
segundas às 19:30hs na Igreja.
Participe!
HORÁRIOS DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL
segundas e quintas das 9:00hs às 16:00hs
terças, quartas e sextas das 9:00hs às 14:30hs
E a noite de segunda a sexta das 18:00 às 20:00hs

9 de SETEMBRO, 2018
CATEQUESE
“Deixem vir as crianças e não as
impeçam de se aproximarem de
mim, porque delas é o reino dos
céus.” (Mt 19,14)
As matrículas para a catequese estão finalizando
esta semana, por favor, matriculem-se pois
precisamos saber quantos catequisandos teremos
para planejarmos as turmas e o espaço fisico.
Também teremos catequese para adultos que não
receberam os sacramentos do batismo, comunhão
e/ou crisma. INÍCIO DA CATEQUESE SERÁ
DIA 16 DE SETEMBRO.
MANTENDO NOSSAS CRIANÇAS SEGURAS
Em consonância com a política da Arquidiocese
em relação ao abuso sexual de menores, essa
informação é fornecida para garantir que nossos
filhos permaneçam seguros e protegidos. Caso
alguem saiba e/ou precise denunciar um suposto
incidente de abuso sexual de um menor por sacerdote, diácono, religioso ou leigo servindo a
Arquidiocese de Nova York, por favor, contactar
Sr. Eileen Clifford, OP no telefone 212-371-1000 x
2949 ou pelo e-mail victimassistance@archny.org.
A informação também pode ser encontrada no site da
arquidiocese www.archny.org.
CAFEZINHO: nosso tradicional cafezinho
dominical retorna este domingo, a escala já está
disponível para os responsáveis. Gostariamos de
convidar membros da paroquia para serem voluntários e ajudar a preparar o cafezinho, interessados,
por favor, ligue para o escritório paroquial.
COMUNICADOS
 REUNIÃO DO CONSELHO PAROQUIAL:

dia 13 de setembro às 8PM.
 REUNIÃO COM COORDENADORES DE

GRUPOS/PASTORAIS: dia 11 de setembro às
7:30PM no basmennt da igreja.
 ANUNCIO: aluga-se vaga para estacionamento

próximo a primrose Ave. 914 667 8585

