
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. 

ADVENT CONFESSION SCHEDULE     

Weekdays after Mass, Saturdays 4:15 to 

 4:45 PM or by appointment. 

 RECONCILIATION MONDAY 

Monday, December 16th 5:30PM to 10:00PM 

at our parish. Other parishes 4-8PM 

           

                             MEMORIALS 

The Sanctuary Lamp burning near the           

tabernacle this week is in memory of  Lydia   

Lifrieri Aiello. 

The Bread and Wine  offered this week is in 

memory of Margaret Nardone. 

                             o2                       
PARKING FOR DAILY MASS: please note 

we have three reserved spaces in the school 

parking lot for  parishioners to use during the 

week for daily mass and Adoration in the chapel 

 

MEETING LECTORS AND EUCHARISTIC 

MINISTERS: December 17, 6:00pm in church. 

 

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  Thursday,  

December 12th “Mañanitas” at 5:00AM,         

procession at 5:30PM starting at 103 West    

Sidney Avenue Mount Vernon, to the church for 

Mass at 6:30PM followed by refreshments in the 

gym. 

FIRST SUNDAY OF ADVENT                                                                                  DECEMBER 1, 2019 

MASS INTENTIONS  

Saturday,  November 30  

 5:00PM    Roger Powell Tarter         

  7:30PM Special Intentions   (Portuguese) 

Sunday,     December 1 First Sunday of       

Advent 

9:00AM  ( Special Intentions Portuguese) 

11:00AM  Francesco and Orania Errico 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

Monday   December 2 

 12:05PM   Vincent Agostino Miele and  

   Antoinetta Badia and family 

 Tuesday,       December 3              St. Francis Xavier 

 8:30 AM Nicholas Ionta (12th anniversary in heaven) 

Wednesday,  December 4   St. John Damascene 

 8:30 AM  Fernando Hernandes    Dias 

 8:00 PM      Special Intentions         (Portuguese) 

Thursday,    December 5    

 12:05PM       The  DiGisco and       Levardi  Families 

Friday,  December 6               St. Nicholas 

8:30 AM  Patricia and Leo DelSavio 

Saturday,  December 7 

5:00 PM Margaret Nardone 

7:30 PM Special Intentions (Portuguese)  

Sunday,     December 8  Second Sunday of  

Advent 

9:00AM  Special Intentions (Portuguese) 

11:00AM  Abilio, Emanuel and Celeste Barreiro 

12:30PM Special Intentions (Spanish) 

    
 
 
 

 Chapel Hours 

       Monday and Thursday   

       12:00 PM to 7:00PM 

   Tuesday, Wednesday and Friday   

       8:30AM to 7:00PM 



PRIMEIRO DOMINGO DO ADVENTO                                                            1 DE DEZEMBRO, 2019  

Celebração de Batismo 

Por favor ligar para a paróquia para receber          

instruções pelo menos três semanas antes do batiza-

do. Preparação para pais e padrinhos é realizada. 

Celebração de Casamentos 

Ligar para Paróquia pelo menos com seis meses de 

antecedência. Casais devem participar de um curso 

de preparação para o matrimônio oferecido pela   

arquidiocese (Pre-Cana). 

 

Visita aos Doentes 

Estamos disponiveis para celebrar os Sacramentos da  

Reconciliação e Unção dos Enfermos e levar a      

Sagrada Comunhão nas casas dos paroquianos 

doentes ou idosos. Por favor ligar para o escritório 

para agendar a visita. 

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 103 W. Sidney 

Avenue 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 COM LEITORES E MINISTROS 

DA EUCARISTIA: será dia  17  DE DEZEMBRO 

as 8pm na igreja, são realizadas somente 2 reuniões 

por ano se programem para todos posssam 

participar.  

  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 famílias 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”. 

 
CONFISSÕES NO ADVENTO 

É importante reservar um tempo para preparar nossos 

corações e mentes para a vinda de Jesus e nos 

lembrar do verdadeiro significado do Natal. 

 Durante a semana após as missas em inglês.  

 Sábados das 4:15PM às 4:45PM.  

 Dia 6, primeira sexta do mês, das 7PM às 

7:50PM, especialmente para os jovens. 

 Dia 16 dia de reconciliação de toda arquidiocese, 

das 5:30PM às 10PM na nossa paroquia,  nas 

outras igrejas será das  4:00PM às 8:00PM.  

 

ADORAÇÃO AO SANTISSÍMO 
Todas às quintas às 8 da noite na capela. 

 “Que alegria, quando me disseram:  

“Vamos à casa do Senhor!”  

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.  

 

Grupo de Oração “Jesus é o Senhor”  
reúne-se todas as segundas às 7:30pm na 

igreja. Participe! 


