EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD

APRIL 21, 2019

MASS INTENTIONS
Saturday, April 20
7:30 PM

Easter Vigil-Trilingual Mass

Sunday,

April 21

9:00 AM

Special Intentions

Easter Sunday
(Portuguese)

11:00 AM For our Parish community
12:30 PM Special Intentions (Spanish)
Monday ,

April 22

8:30AM

Bruno, Lecce and Uomoleale Families

Tuesday,

April 23

8:30 AM

Albert Crocco

Wednesday, April 24
8:30 AM

Leonido Fernandes Monteiro

8:00 PM

Aurora Goncalves
Special Intention

(Monthly Mass)

(Portuguese)

Eva Karas

Friday,

April 26

8:30 AM

Frank Gentile

Saturday,

April 27

5:00 PM

Maria and Ettore Giordano

EASTER FLOWERS REMEMBRANCE
Envelopes can be found in your
envelope packet or in church
vestibule to remember your loved
ones during the Easter Season.

(18th anniversary in heaven)

7:00PM
Sunday,

Confirmation -Mass
April 28

9:00 AM
11:00AM

Divine Mercy Sunday

Special Intentions (Portuguese)
Bibiana Miranda Monteiro (4th anniversary
in heaven

12:30 PM

THE PASCHAL CANDLE is in
memory of Louis and Margaret
Nardone and John Frusciante Jr.
Please note: the Parish Office will
be closed Monday, April 22 for the Easter
holiday per the Archdiocese of N.Y.
Mass on Monday April 22nd will be
celebrated at 8:30AM

Thursday, April 25
12:05 PM

CHRIST IS RISEN, ALLELUIA!
On behalf of myself and the parish staff I extend
to you our Easter blessings. May the Risen Lord
continue to bless all our parishioners and may
the Easter Joy continue to fill your hearts and
homes throughout this season.
Fr. Alfredo
——————————————————

Special Intentions (Spanish)

The Sanctuary Lamp and Bread and Wine
offered this week is in memory of the Bruno,
Lecce and Uomoleale Families .

OUR LADY OF ARCO DEVOTION
Rosary next Saturday, April 27th at 4:30PM
UPCOMING PARISH CELEBRATIONS
The Sacrament of Confirmation
Next Saturday, April 27 at 7:00PM.
(school & parish)
Rehearsal: Thursday, April 25
at 7:30PM (church)
Next Sunday is Divine Mercy
Sunday - Devotion at 3:00 PM

PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO

21 DE ABRIL, 2019
A DEVOÇÃO À DIVINA MISERICÓRDIA

CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA!

Ressuscitaste, Senhor.
Ressuscitaste para nos dizer com linguagem
esplendorosa, eloqüente e silenciosa,
que não nos fizeste para o sofrimento.
Ressuscitaste para nos dizer que no plano de
sabedoria infinita do Pai, o sofrimento não é um
fim, é um meio; o Calvário é um caminho e não
a meta suprema.
Ressuscitaste, Senhor, para nos arrastar com o
teu exemplo e encorajar-nos na caminhada
áspera da nossa frágil existência na terra, para
dar sentido de conquista a nossos dias. Cristo
Ressuscitado, dai-nos luz suficiente e força
eficaz para ajoelhar-nos aos pés da tua cruz e
viver o mistério do teu amor. Amém.
Prezados paroquianos, desejamos a todos uma Santa
e Feliz Páscoa. Que a vitória de Cristo sobre o
pecado e a morte nos fortaleça e anime na nossa
caminhada como migrantes e peregrinos. Deixemonos iluminar pelo Cristo vivo que vai na nossa frente
guiando os nossos passos.

AVISOS:




ESCRITÓRIO PAROQUIAL FECHADO na
segunda-feira (dia 22) respeitando o feriado de
Páscoa de acordo com a arquidiocese de NY.
REUNIÃO FESTA JUNINA: terça-feira, dia 23
às 8pm na cafeteria da escola.

Manifesta-se de muitas maneiras. Uma delas é a
Novena, que o mesmo Jesus pediu à irmã Faustina
Kowalska como preparação para a Festa da
Misericórdia Divina. Essa novena de orações começa
na Sexta-Feira Santa e conclui-se no sábado da
semana seguinte. Outra manifestação desta devoção
é o Terço à Divina Misericórdia, que Nosso Senhor
ensinou à Irmã Faustina, uma oração pela
misericórdia que ela devia rezar "incessantemente".
E a Oração às 3 horas da tarde, na qual Jesus deseja
uma lembrança diária especial na hora exata em que
morreu por nós na cruz. Esta Devoção é de fato uma
rica e fecunda oportunidade do céu vir ao nosso
encontro traduzindo desta forma que Deus jamais se
cansa de nos amar, abençoando nossa existência,
atenuando nossas dores e levando-nos a compreender
que o amor e a compaixão ao próximo implicam
também no desenvolvimento do processo de
misericórdia por ele.
*Celebração da Divina Misericórdia*
-Terço continua do dia 22 à 27 de abril às 19:30hs na
Igreja e antes das missas. Dia 28, domingo da Divina
Misericorida, celebração às 15hrs.
CELEBRAÇÃO DA CRISMA
No próximo sábado, dia 27 de abril, às 19hs,
teremos uma cerimônia muito especial e abençoada
em nossa comunidade: missa presidida pelo Bispo
Gerald Walsh que administrará o sacramento da
Crisma para um grupo de 33 jovens da nossa
comunidade e escola. Desejemos boas-vindas ao
Bispo e expressemos nosso agradecimento por juntar
-se a nós nesta Santa Celebração. Rezemos pelos
crismandos, suas famílias e pela comunidade Nossa
Senhora da Vitória/Sagrado Coração.


ENSAIO PARA CRISMA: quinta, dia 25 às
7:30pm na igreja, candidatos e padrinhos devem
comparecer.
CONSULADO ITINERANTE

Gostariamos de informar que o consulado estará
prestando serviço na nossa comunidade nesta quintafeira, dia 25 de abril. Distribuição de senhas para
atendimento será das 9:30AM às 12PM. Visite a
página do consulado na internet para informações
sobre formulários e documentos, no local NÃO
teremos disponivel money orders e fotos.

