THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME
MASS INTENTIONS
Saturday, November 2
5:00PM
7:30PM

All Souls and

Remembrances

Special Intentions (Portuguese)

Sunday,

November 3

Thirty-first Sun. in
Ordinary Time

9:00AM

Gertrudes Enxuto (Birthday in heaven)
Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

All Souls Remembrances

12:30PM

Special Intentions (Spanish)

Monday

November 4

12:05PM

Fernando Hernandes Dias

Tuesday,

November 5

8:30 AM

Henriqueta & Carlos Pedroso ,Glenida
Albina Morias and family

NOVEMBER 3, 2019
Jesus recognizes the faith of
this tax collector exhibited
in his search for salvation
and calls him down from the
tree. In the hospitality he
extends to Jesus and in his
conversion of heart,
Zacchaeus is raised up by
Jesus as a model of salvation.
———————————————Chapel Hours
Monday and Thursday
12:00 PM to 7:00PM
Tuesday, Wednesday and Friday
8:30AM to 7:00PM

St. Charles Borromeo

Wednesday, November 6
8:30 AM

Gina DaRos

8:00 PM

Special Intentions (Portuguese)

Thursday,

November 7

12:05 PM

Veltri Family

Friday,

November 8

8:30 AM

Leonido Fernandes Monteiro, Al Michael
Monteiro and family

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

Saturday, November 9

2. Click Sign Up

5:00 PM

Lydia Lifrieri Aiello

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

7:30 PM

Special Intentions (Portuguese)

4. Find your parish by zip code 10550 -

Sunday,

November 10

Thirty-second Sun. in
Ordinary Time

9:00AM

Special Intentions (Portuguese)

11:00AM

Alex Palumbo

12:30PM

Special Intentions (Spanish)

The Sanctuary Lamp burning near the
Tabernacle this week is in memory of
Lydia Lifrieri Aiello

Our Lady of Victory, Mount Vernon, NY
5. Enter your name and email- you're done,
enjoy …
The second collection next Sunday, November
10, will be for Archdiocese of the Military
Services which supports the pastoral care for
their brothers and sisters, the faithful, in the
United States Military and the nation’s Department of Veterans Affairs (VA) Medical Centers.
Thank you for whatever you are able to give.

XXXI DOMINGO DO TEMPO COMUM

3 DE NOVEMBRO, 2019

DIA DE TODOS OS SANTOS

CASAMENTO COMUNITÁRIO

Durante o ano, a Igreja celebra uma por uma as festas
de todos os Santos. E no dia 1 de novembro a Igreja
junta todos os Santos em uma só festa. A festa de
Todos os Santos deve inspirar-nos com uma grande
esperança pois entre os santos no céu estão alguns
que nós conhecemos. Todos viviam vidas terrenas
como a nossa, eles foram batizados, marcados com o
sinal da fé, eles eram fiéis ao ensinamento de Cristo e
se foram antes de nós para o lar celestial onde eles
nos chamam a segui-los. O Evangelho das Bemaventuranças, lido neste domingo, ao mesmo tempo
que mostra a felicidade dos santos mostra também, o
caminho que eles seguiram.

Gostaríamos de convidar toda a
comunidade para a Cerimônia do
Enlace Matrimonial Comunitário
que será realizado no próximo
sábado, dia 9 de novembro às
19:00 horas. Após a cerimônia haverá uma
recepção para o noivos e para a comunidade no
Ginásio da escola. Contamos com a colaboração da
comunidade para a realização deste evento, temos
os convites para a participação na recepção,
pedimos a doação de $20 por pessoa. “Nem olhos
viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou
ao entendimento humano, o que Deus tem
preparado para aqueles que o amam”. (1Cor 2,9)

MEMORIA DOS 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.
Inscreva-se hoje com
nome e endereço
Paróquia e tenha
"Netflix" Católico

seu
da
seu
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.
“ É assim a geração dos que procuram o Senhor!”
HORARIOS DA CAPELA
-Segunda e quinta das 12pm às 7pm
-Terça, quarta e sexta das 8:30am às 7pm

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 DO CONSELHO PAROQUIAL:
membros por favor comparecer a reunião na
terça dia 5 de novembro às 8 da noite no escritorio da paroquia.



REUNIÃO COM PAIS DOS CRISMANDOS: dia 15 de novembro, sexta às 8PM na
igreja.



CATEQUESE FAMILIAR: É um evento que
faz parte do programa da catequese e a presença dos catequizandos e seus pais é obrigatória.
Será no domingo, dia 24 de novembro.

Grupo de Oração “Jesus é o Senhor”
reúne-se todas as segundas às
7:30pm e todas as quintas rezam o
terço às 7pm ambos na igreja.
Participe!

