
  

   ADVENT CONFESSION 

             SCHEDULE     

Weekdays after Mass, Satur-

days 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 

 

    MEETING EUCHARISTIC MINISTERS  

Thursday, December 13 at 6:00PM in the 

church. 

 

 CHRISTMAS FLOWERS 

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

  

           CHRISTMAS TREE MEMORIAL   

Placing an inscribed ornament on our Christmas 
Memorial Tree is a beautiful 
way to  remember a deceased 
member of your family or a 
friend; a beautiful way to ask 
for  prayers for  healing or    
special intentions or a    
beautiful way to recognize 
your family. If you want to 

place an ornament on the beautiful  Christmas 
trees in the  sanctuary, please fill out the special 
envelope in the vestibule of the Church and   
return it  the collection basket or to the parish 
office as soon as possible. 
CHRISTMACHRISAS MASS SCHEDULE   

Sun,  CHRISTMAS MASS SCHEDULE            

Monday, Dec. 24th - Christmas Eve  

             5:00 PM  (English)    

             7:00 PM  (Portuguese)  

             11:30PM ( Spanish)  

Tuesday, Dec. 25th - Christmas Day 

  10:00 AM  (English, and Portuguese)  

  12:00 PM  (Spanish) 

SECOND SUNDAY OF ADVENT                                                                                 DECEMBER 9, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,   December 8  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

Margaret Nardone 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    December 9 Second Sunday of  

Advent 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM William Karas 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    December 10  

12:05 PM Henriqueta and Carlos Pedroso 

Tuesday ,     December 11   

8:30 AM  Powers and DaRos Families 

Wednesday,   December  12  Our Lady of           

Guadalupe  

8:30 AM             Eva Karas  

6:00 PM             In honor of Our   

          Intention of Maria  Villamir 

Lady of Guadalupe 

  

Thursday,   December 13     St. Lucy 

12:05 PM         Bruno, Lecce and  Uomoleale Families 

Friday,   December 14               St. John of the Cross  

8:30 AM Ann Karas 

Saturday,  December 15 

 5:00PM  Pucci , rrico and Lecce Families 

 7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

  

Sunday,   December 16 Third Sunday of    

Advent 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Frank and Assunta Francese 

12:30 PM  Special Intentions (Spanish) 

 The  Sanctuary Lamp burning near the  

Tabernacle this week is in memory of  Lydia 

Lifrieri Aiello. 



SEGUNDO DOMINGO DO ADVENTO                                                               9 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 

5:00PM começando 404 N. High Street até a igreja 

e missa às 6:00PM.  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.  

 

RENOVAR + RECONSTRUIR 

Uma campanha de arrecadação de 
fundos de toda a Arquidiocese de 
NY para garantir melhorias nas 

paroquias como também suprir as necessidade da 
arquidiocese, tais como atender as necessidades do 
clero aposentado e também instituições de 
caridade. Contribua! 

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

 

HORÁRIO DAS MISSAS DE NATAL  

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

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

 12hrs em Espanhol 

"Preparai o caminho do 

Senhor" 

Neste 2º domingo do Advento o 

profeta Isaías e João Batista nos 

convidam a preparar os caminhos 

por onde Jesus deve passar, pois ele 

vai nos ajudar a construir o novo céu e a nova terra.   

 
HORÁRIOS DE CONFISSÕES NO ADVENTO 

 Durante a semana após as missas em inglês.  

 Sábados das 4:15PM às 4:45PM.  

 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.  

 
FLORES DE NATAL 

Para lembrar em oração dos nossos entes 
queridos no Natal com as flores que 

ornamentam nosso altar use o envelope de flores.  

MEMORIAL NA ARVORÉ DE NATAL  

Colocar um enfeite na nossa arvoré de Natal 
que ficará no santuario é outra maneira de 

homenagear um membro falecido de sua família ou 
um amigo; pedir orações para cura ou intenções es-
peciais;  ou uma bela maneira de agradecer pela sua 
família. Se você quiser colocar um enfeite inscrito na 
arvore de natal, por favor, preencha o envelope espe-
cial no vestíbulo da Igreja “Christmas 
Remembrance” não esqueça de escrever sua intenção 
e devolva-o a cesta de coleta ou ao escritório da 
paróquia.  

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.  
 

 

 


