
 

Blessed are 

you, Lord Jesus 

Christ, King of 

endless glory! 
 

———————————————————- 

 The  Sanctuary Lamp   

 burning near the Tabernacle this week 

is in memory of  Salvatore Tassone. 

  

   
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 

Wednesday,  December 12th 

“Mañanitas” at 5:00AM,        

procession at 5:30PM starting at 

404 N. High Street Mount 

Vernon, to the church for Mass at 6:30PM    

followed by refreshments in the gym. 

 
 
    
    

 

Next weekend you will have a chance to make 

your pledge to the Renew and Rebuild        

Campaign if you have not already done so. 

Thank you to those who have already made 

their  pledge.  To date we have raised $181,440 

of our goal of $477,000.from 25 gifts . 

 

                SPONSOR CERTIFICATES 

If you have intentions of being a sponsor in the 

near future, you must be a registered parishioner 

and attending mass for at least three  months to 

obtain a Sponsor Certificate. A Sponsor        

Certificate is necessary for a person to act as a 

sponsor for someone who is receiving the     

sacrament of Baptism or Confirmation.  

OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE                                     NOVEMBER 25, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,   November 24  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

Carmela and Carmine Paulo 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    November 25 Christ the King 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Manuel Custodio de Jesus Neto  

 (2nd anniversary in heaven) 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    November 26  

12:30PM Henriqueta and Carlos Pedroso and Dasei 
Nobrega 

Tuesday ,     November 27   

8:30 AM  In thanksgiving to God 

Wednesday,  November 28   

8:30 AM    Vincent and Augustina Miele and Antoinetta  

Bidea   

8:00 PM      Special Intentions  (Portuguese ) 

Thursday,   November 29    

12:05PM      Salvatore Tassone  

Friday,   November 30             St. Andrew    

8:30 AM Roger Powell Tarter 

Saturday,  December 1 

5:00PM In honor of Blessed Sacrament and  

                                Leonido Monteiro 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   December 2 First Sunday of    

Advent 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM  Nicholas J. Ionta  

 (11th anniversary in heaven) 

12:30PM 

 

Special Intentions (Spanish) 
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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, pela tarde procissão às 

5:30PM começando 404 N. High Street até a 

igreja e missa às 6:30PM.  Confraternização no 

ginásio da escola após a missa. 

 
FESTA DA PASSAGEM DE ANO 

Deliciosas comidas, alegria, 
fraternidade, boa música e um 
maravilhoso ambiente familiar. 
Venha comemorar o Reveillon na 

companhia dos amigos da comunidade! Atenção a 
doação até dia 16 de dezembro será: adultos 
$80.00; jovens (12 à 17 anos) $40.00 e crianças (5 
à 11 anos, sem direito a lugar na mesa) $10.00. A 
partir do dia 17 de dezembro será $90, $45 e $10. 
Adquira seu  ingressos na casa paroquial.  

 

 

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 9 de dezembro.  

 
 

ANUNCIOS: 

 Vende–se piano Korg, M50 - 88key, valor 

$1000. Falar com Roni 914 419 2504. 

 Tire dúvidas e descubra como se preparar para 

o futuro da sua família e do seu negócio. 

Serviço gratuito. Agendamento pelo 

rhalfmann@ft.newyorklife.com ou 914-582-

3622 com Roberta Halfmann. Fala Português 

FESTA DE CRISTO REI 

Nossa celebração de hoje, 
Solenidade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, Rei do Universo, 
marca o final de mais um “Ano 
Litúrgico”. Esta festa é a 
coroação de todo o ciclo, porque 
na figura de Cristo Rei se 
resume toda a obra salvadora do 

Messias, o mistério de sua vida, sua pregação e o 
anúncio do Reino de Deus. Sem dúvida, Cristo é o 
rei do universo, mas temos de fazê-lo também rei de 
nossas vidas e de nossas ações. 

 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 

São João Paulo II: “Crendo, esperando e amando, 
nós Vos adoramos com uma atitude simples de 
presença, silêncio e espera, que quer ser também 
reparação, como resposta às vossas palavras: 
“Ficai aqui e vigiai comigo”” (Mt 26, 38). 

O Santíssimo Sacramento fica exposto na igreja para 

adoração todas às quintas-feiras das 20:00 às 

21:00hs. 

 

RENOVAR + RECONSTRUIR 

Agradecemos de coração 
aqueles que já contribuiram 
com nossa campanha. Para 
aqueles que ainda não 
tiveram a aportunidade, nos 
dias 1 e 2 de dezembro 

estaremos distribuindo os formulários de 
compromisso para que vocês possam considerar sua 
doação. Até o momento já temos em compromissos 
40% de nossa meta de 477 mil dolares, contamos 
com sua colaboração para impulcionar ainda mais 
nossos projetos de melhoria para o futuro de nossa 
comunidade.  

 

 

Grupo de Oração da RCC se reune 
nas segundas às 19:30hs na Igreja.   

SAVE THE DATE!!! 

Retiro Espiritual com  Marcio Mendes e 
Rogerinha da Canção Nova,  dias 15,16 e 
17 de fevereiro.  Não percam! 

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 


