
  

   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  
 

 CHRISTMAS FLOWERS 

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

 CHRISTMAS TREE REMEMBRANCE 

Placing an inscribed ornament on our Christmas  
Tree is a beautiful way to  remem-
ber 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. 
CHRISTMACHRPPPISAS MASS SCHLPE   

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) 

 

 RENEW +REBUILD CAMPAIGN 
It is still not to late to make a pledge. Pledge 
cards can be found in church vestibule. Thank 
you to those who have already pledged! 

THIRD SUNDAY OF ADVENT                                                                                   DECEMBER 16, 2018                                     

MASS INTENTIONS  

Saturday,   December 15  

 5:00 PM   

 7:30 PM 

Pucci, Errico and Lecce Families 

 Special Intentions (Portuguese) 

Sunday,    December 16 Third Sunday of  

Advent 

   9:00 AM Special Intentions (Portuguese) 

 11:00 AM Frank and Assunta Francese 

 12:30 PM Special Intentions (Spanish) 

Monday ,    December 17  

12:05 PM Silvio dos Santos and Antonio and Augusta 
Moura 

Tuesday ,     December 18   

8:30 AM  Albert Crocco 

Wednesday,   December  19    

8:30 AM       Eva Karas  

 8:00 PM    Special Intentions   (Portuguese) 

Thursday,   December 20      

12:05 PM    Henriqueta & Carlos  Pedroso and Gracinda 

Morais 

Friday,   December 21            St. Peter Canisius 

8:30 AM Frank Gentile    (anniversary in heaven) 

Saturday,  December 22 

 5:00PM  Anthony and Sylvia Acri 

 7:30PM Special Intentions (Portuguese) 

  

Sunday,   December 23 Fourth Sunday of    

Advent 

9:00AM    Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM Eileen Trippodo 

12:30 PM  Special Intentions (Spanish) 

 The  Sanctuary Lamp burning near the  

Tabernacle this week is in memory of  Ralph 

Esposito. 



TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO                                                              16 DE DEZEMBRO, 2018  

 

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.  
Plantão de vendas no escritório paroquial: 
sábado após a missa das 7:30pm e domingo 
após a missa até às 2 da tarde. 

 
RENOVAR + RECONSTRUIR 

Demos graças a Deus pelo zelo e 
generosidade dos membros da 
nossa comunidade que já fizeram 
sua promessa para a campanha. O 
resultado do nosso apelo foi 

excelente, já temos 75% da nossa meta em 
compromissos realizados.  Continuem em oração 
pelo futuro de nossa comunidade e igreja. Doem 
segundo as vossas possibilidades. 

 

HORÁRIO DAS MISSAS DE NATAL E 
FINAL DE ANO  

Segunda, dia 24, Vigília de Natal  
 5:00PM em Inglês   
 7:30PM em Português 
     11:30PM em Espanhol 

 Terça, dia 25, Natal de Jesus 
     10:00AM em Português e Inglês 

12hrs em Espanhol 
 

Segunda, dia 31, Maria, Mãe de Deus 

 5:00PM em Inglês 

 7:00PM em Português e Espanhol
  

Terça, dia 1, Maria, Mãe de Deus 

 10:00AM em Português  

 11:00AM em Inglês 

 12:30pm em Espanhol 

 

"A liturgia do terceiro domingo 
do advento traz a alegria como 

o seu tema principal, 
representada pela cor rosa. 

Alegrai-vos pois o Senhor está 
próximo.” 

 
 

CONFISSÕES NO ADVENTO 

NESTA SEGUNDA, dia 17, dia de reconciliação de 
toda arquidiocese, das 5:30PM às 10PM Padre 
Alfredo estará disponivel para confissões. Nas outras 
igrejas o horário de confissões será das  4:00PM às 
8:00PM. Também temos confissões durante a 
semana após as missas em inglês e aos ábados das 
4:15PM às 4:45PM.  

 
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 home-
nagear um membro falecido de sua família ou um 
amigo; pedir orações para cura ou intenções espe-
ciais;  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 

Finalizando esta linda tradição brasileira de rezarmos 
a novena nos preparando para a vinda do nosso 
Salvador, todos os grupos que rezaram nas casas a 
novena estão convidados a se reunir na igreja na 
quarta-feira, dia 19,  às 7:30pm para rezarem juntos 
o nono encontro. 

 
 

Grupo de Oração da RCC se reune nas 

segundas às 19:30hs na Igreja.  

Participe!  


