
    
   Be Watchful! 

  Be Alert!    

 

THE ADVENT CANDLES are donated in 
loving memory of Frank Capuano and the  
Capuano family from Loretta Capuano. 

 

IMMACULATE CONCEPTION OF       
THE BLESSED VIRGIN MARY 

Friday, Dec. 8th -  Holy Day of Obligation 
Masses will be celebrated at 8:30am (school 
mass), 12:05pm and 7:30pm (Portuguese)   
and 8:15pm ( Spanish).    
      

OUR LADY OF GUADALUPE 

We would like to invite all of our parish     
community to participate in the celebration of 
the Feast of Our Lady of Guadalupe on      
Tuesday, December 12th “Mañanitas” at 
5:00AM, procession at 6:00PM starting at 
150 Archer Ave Mount Vernon, to the church 
for Mass at 7:00PM followed by refreshments 
in the gym. 

 

       CHRISTMAS REMEMBRANCES  

We will have two options to remember our 
loved ones at Christmas and for the Christmas 
season. You can use the envelopes for    
Flowers Offering to make a donation for 
flowers placed on our altar or on the envelope 
"Christmas Remembrance" (living or    
deceased) place the name of your loved one 
which will be displayed on a Christmas tree 
ornament on the Christmas tree on the altar. 
Please one name per Christmas ornament  
remembrance. Envelopes can be found in the 
church vestibule. 

FIRST SUNDAY OF ADVENT                                                     DECEMBER 3, 2017                                      

MASS INTENTIONS  

Saturday,  December 2  

5:00 PM   Nicholas J. Ionta   (10th anniversary in heaven) 

7:30 PM   Special Intentions (Portuguese)  

Sunday,  December 3 First Sunday of Advent 

 9:00 AM     Special Intentions ( Portuguese)  

11:00 AM    DiGisco and Levardi Families 

12:30 PM    Maria Dolores Vega (2nd anniversary in heaven) 

Monday,  December 4    St. John Damascene 

12:05 PM      Frank Capuano 

Tuesday, December 5  

 8:30 AM    Samuel, Rose and Rita Rando 

Wednesday, December 6   St. Nicholas     

8:30 AM    Joaquim Augusto Barra and Olimpia Monteiro 

8:00 PM    Special Intentions (in Portuguese)   

Thursday,  December 7 St. Ambrose 

12:05 PM Jose Esteves and Maria Augusta Fernandes 

Friday, December 8 Immaculate Conception 

8:30AM    

12:05PM 

7:30PM 

8:15PM 

Abilio and Celeste Barreiro 

Elizabeth (Betty) Provenzano 

Special Intentions (in Portuguese) 

Special Intentions (in Spanish) 

 

Saturday,  December 9  

5:00 PM   Margaret Nardone 

7:30 PM   Special Intentions (Portuguese)  

Sunday, December 10  Second Sunday of Advent           

9:00AM     Special Intentions (Portuguese)  

11:00AM    William Karas 

7:00PM 

 

    

Our Lady of Guadalupe  
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

The Sanctuary Lamp near the tabernacle will be 

burning this week in memory of  Lydia Lifreri   

Aiello .    

 The Bread and Wine will be offered this week 

for Frank Capuano from his mother Loretta. 

CHRISTMAS MASS SCHEDULE   

Sunday, December 24th - Christmas Eve 
 5:00 PM (in English)   
 7:30 PM (in Portuguese) 
 11:30PM (in Spanish) 

Monday, December 25th -Christmas Day
 10AM (in English and Portuguese)
 12Noon (in Spanish) 



       ADVENTO  

Iniciamos neste domingo o novo 
ano litúrgico com o “Advento”. 
Advento são as quatro semanas que 
antecedem o Natal, ou seja, esse é 
um tempo de preparação e alegria 

para a chegada do nosso Salvador. Esta é uma 
maravilhosa oportunidade para cultivar a oração 
familiar. O círculo de amor refere-se a coroa do 
advento e as família reunidas em torno dela. A 
coroa do advento é o símbolo mais comum do 
advento, cada caracteristica da coroa simboliza uma 
parte da preparação para o nascimento de Jesus no 
dia de Natal. A forma circular simboliza a vida 
eterna; as velas roxas simbolizam nossa espera ou 
arrependimento; a vela rosa simboliza nossa alegria 
de Natal; a luz das velas iluminadas simbolizam 
Jesus como "A luz do mundo”. 

 

NOVENA DE NATAL 

Segundo a tradição da nossa comunidade e do povo 
brasileiro, diferentes grupos se reunirão para 
rezarem a Novena de Natal e se prepararem para 
celebração do nascimento de Jesus. A novena 
começa esta semana e será rezada na igreja nas 
missas de quartas, sextas (dia 8 e 15),   sábados e 
no dia 24, domingo, será o último dia. Interessados 
em coordenar a novena nas casas, podem entrar em 
contato com a paróquia caso queiram o livrinho.  

 

LEMBRANÇAS DE NATAL  

Teremos duas opções para lembrar em oração dos 
nossos entes queridos no Natal, as flores ou o 
ornamento na arvoré de natal. Para fazer a 
doação de flores para o nosso altar de Natal 
use o envelope de flores. E para o 
ornamento que ficará exposto na 

arvore de Natal no altar, use o envelope 
“Christmas Remembrance” e escreva o nome 
do seu ente querido - vivo ou falecido. Por favor, um 
nome por envelope.  

 

“FROM MERCY TO MISSION” 

Será três noites de reflexões sobre como podemos 
ser sinal de misericordia divina e discípulos da 
nova evangelização neste Natal e no novo ano que 
se aproxima. Será na Holy Family Church, 83 
Clove Rd, New Rochelle, dias 4, 5 e 6 de dezembro 
das 7PM às 8:30PM em inglês. 

PRIMEIRO DOMINGO DO ADVENTO                3 DE DEZEMBRO, 2017 

HORÁRIO DAS MISSAS DE NATAL  

 Domingo, dia 24, Vigília de Natal  
  5PM em Inglês   
  7:30PM em Português 
      11:30PM em Espanhol 

 Segunda, dia 25, Natal de Jesus 
  10AM em Português e Inglês 

 12hrs em Espanhol 

MISSA DA IMACULADA CONCEIÇÃO  

DE MARIA 

Na sexta-feira, dia 8 de dezembro, Festa da 
Imaculada Conceição teremos missa extraordinária 
em português às 7:30 da noite e em espanhol às 8:15 
da noite.  

 

FESTA DE NOSSA SENHORA DE 

GUADALUPE 

Gostariamos de convidar todas as comunidades para 
participar da celebração da Festa de Nossa Senhora 
de Guadalupe no dia 12 de dezembro. Inicia com as 
“Mañanitas” às 5:00AM, procissão às 6PM 
começando 150 Archer Street até a igreja e missa às 
7:00PM com Mariachi, confraternização no ginásio 
da escola após a missa. 

 

MISSA DE CURA E LIBERTAÇÃO  

Acontecerá na sexta-feira, dia 15 de dezembro às 8 
da noite em português e espanhol. 

 
FESTA DA PASSAGEM DE ANO 

Deliciosas comidas, alegria, 
fraternidade, boa música com Dj e um 
maravilhoso ambiente familiar. Venha 
comemorar na companhia dos amigos 
da comunidade! Adultos $75.00; jovens 
12 à 17 anos $40.00 e crianças de 5 à 11 anos $10.00 
(sem direito a lugar na mesa). Adquira já seu  
ingressos na casa paroquial.  
 

Grupo de Oração da RCC reúne-se todas as 

segundas-feiras, às 19:30h na Igreja. 

Participe! 


