
The Advent season is a time of preparation that 

directs our hearts and minds to Christ’s second 

coming at the end of time and also to the  

anniversary of the Lord’s birth on Christmas.  

 It is important to make time to prepare our 

hearts and minds for Jesus’ coming and to  

remind us of the true meaning of Christmas. 

Daily Meditations for Advent Booklets can be 

found in the church vestibule. Please take one! 

 

ADVENT CONFESSION SCHEDULE     

Weekdays after Mass, Saturdays 4:15 to 

 4:45 PM or by appointment. 

 RECONCILIATION MONDAY 

Monday December 17th 5:30PM to 10:00PM 

at our parish . Other parishes 4-8PM 

 

MEMORIALS 

The  Sanctuary Lamp burning near the Taber-

nacle this week is in thanksgiving to the Blessed 

Sacrament. 

The Bread and Wine offered this week is in 

memory of Margaret Nardone. 

  

         EUCHARISTIC ADORATION                       

Friday, December 7th  following 8:30 AM      

Mass. 

  

IMMACULATE CONCEPTION OF  THE 

BLESSED VIRGIN MARY 

Saturday Dec. 8th -  Holy Day of Obligation 

Mass will be celebrated at 8:30am.  

Please note the 5:00PM mass Dec 8 is the  

Vigil mass for the Second Sunday of Advent. 
 

         CHRISTMAS FLOWERS 

Remembrance envelopes can be found in your  
envelope packet and in the church vestibule to  
remember your loved ones at Christmas.   

FIRST SUNDAY OF ADVENT                                                                                    DECEMBER 2, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,   December 1  

 5:00 PM   

 

 7:30 PM 

In honor of Blessed Sacrament and Leonido 

Monteiro 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    December 2 First Sunday of  

Advent 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Nicholas J. Ionta (11th anniversary in heaven) 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    December 3 St. Francis Xavier 

12:05 PM Joaquim Augusto Barra and  

Olimpia   Monteiro 

Tuesday ,     December 4   

8:30 AM  Leonido Fernandes Monteiro and family 

Wednesday,   December 5  St John Damascene 

8:30 AM        Manuel Custodio de Jesus Neto and family 

8:00 PM         Special Intentions  (Portuguese ) 

Thursday,   December 6   St. Nicholas 

12:05 PM      Guiseppe Giordano  

Friday,   December 7                St. Ambrose 

8:30 AM Jose Esteves and Maria Augusta Fernandes 

Saturday,  December 8 

8:30 AM In honor of the Immaculate Conception of the 

Blessed Virgin Mary 

5:00PM  Margaret Nardone 

7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,   December 9 Second Sunday of    

Advent 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM 

12:30 PM 

   William Karas 

  Special Intentions (Spanish) 

  



PRIMEIRO DOMINGO DO ADVENTO                                                               2 DE DEZEMBRO, 2018  

FESTA DE NOSSA SENHORA DE 

GUADALUPE 

Gostariamos de convidar toda a 

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.  

 

REUNIÃO SOBRE O REVEILLON: Padre 
Alfredo pede a participação de pelo menos um 
membro de cada grupo ou pastoral nesta reunião 
que acontecerá nesta terça-feira, dia 4 de dezembro, 
às 8 da noite no escritório 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.  

 
REUNIÃO COM  MINISTROS DA EUCA-
RISTIA: dia 13 de dezembro às 8pm no escritório 
paroquial. 

 

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 

  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”. 

 
HORÁRIOS DE CONFISSÕES NO ADVENTO 

 Durante a semana após as missas em inglês.  

 Sábados das 4:15PM às 4:45PM.  

 Dia 7, primeira sexta do mês, das 7PM às 
7:50PM, especialmente para os jovens. 

 Dia 17, dia de reconciliação de toda 
arquidiocese, das 5:30PM às 10PM na nossa 
paroquia,  nas outras igrejas será das  4:00PM às 
8:00PM.  

 

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. Interessados em coordenar a 
novena nas casas, podem entrar em contato com a 
paróquia para a cópia do livrinho.  

ENSAIOS PARA CORAL DE NATAL  

Interessados em participar do coral na missa de Natal 
por favor comparecer aos ensaios nos sabados às 
2:30PM na igreja.  
 

 

RENOVAR + RECONSTRUIR 

Neste final de semana estaremos 
distribuindo cartões de compromisso 
para que vocês possam considerar 

sua doação. Contamos com sua colaboração para 
garantir o sucesso desta campanha e melhorias para 
atender nossa comunidade.  

 


