ST. PAUL CATHOLIC CHURCH AND PRESCHOOL
12708 N. DALE MABRY HWY. TAMPA, FL 33618
WWW.STPAULCHURCH.COM

Segundo Domingo do Advento

Domingo, 4 de Dezembro de 2016

Meus queridos amigos,
A semana passada foi uma bênção com a nossa Missão do Advento de três dias com Steve Binz, o
retiro de crianças American Heritage Girls na segunda-feira, o Encontro Advento em Família na
sexta-feira e nossa Missa Santo Niño no Santuário. Foi uma semana cansativa mas extremamente
positiva para todos nós!
O Senhor promete dar ainda mais bênçãos sobre nós nesta semana. Nossa Novena de nove dias
em honra a Nossa Senhora de Guadalupe começou ontem à noite / hoje à noite (sábado) às 18h
em nosso belo Santuário do Santo Niño e continua até o dia de sua festa no dia 12. Todos são
bem vindos.
Hoje (domingo) às 3:30 da tarde é o nosso Festival Anual de Natal Infantil patrocinado pelo nosso
Grupo de Oração Amor de Jesus. As crianças realizarão a tradicional Posada. Depois haverá
música, refrescos e diversão para todos. A admissão é o um brinquedo que será entregue de
presente para os ﬁlhos de famílias imigrantes na Igreja Católica St. Michael em Wauchula, Flórida.
Venha comemorar a Razão das Festas de Final de Ano!
Quinta-feira é a festa da padroeira dos Estados Unidos, a Imaculada Conceição da Santíssima
Virgem Maria. É um Dia Santo de Obrigação por isso deve ser tratado como se fosse um domingo.
Nossas missas de vigília são quarta-feira às 6pm (Missa das Crianças) e 7:30 pm. Na quinta-feira as
missas são às 7:30 am 12:15; 5:30 pm, e 7:30 pm (Trilingue). Para todos aqueles que se prepararam
nos últimos 33 dias, teremos uma Consagração Total a Jesus através de Maria após a Missa das
7:30pm. Certiﬁque-se de se inscrever online em www.stpaulchurch.com.
Na sexta-feira, iremos nos reunir para Lessons and Carols - História da nossa Fé, começando às
7:30pm, com o nosso ministério da música. Eu encorajo-vos vivamente a convidar os vossos
amigos e vizinhos para esta maravilhosa noite de música. Será uma noite que você não vai querer
perder!
No sábado, durante a Missa das 8h30am, invocaremos o Espírito Santo e concederemos o
Sacramento da Unção dos Enfermos aos que estão gravemente doentes, agendados para futuras
cirurgias ou em idade avançada. Este Sacramento nos cura em mente, corpo e espírito. Certiﬁquese de trazer seus parentes e amigos idosos com você para este importante momento de graça.
Finalmente, no próximo domingo, traga o seu Menino Jesus à Missa para uma bênção especial.
Também teremos café da manhã com o Papai Noel após as missas da manhã, e às 7pm o Padre
Stephan e nosso ministério de música LifeTeen nos conduzirão em uma Adoração Eucarística
cheia de Espírito. Venha para este encontro profundo com o Senhor Eucarístico!
Uau! Isso é um monte de oportunidades para crescer em graça ... mas eu não inclui a coisa mais
importante. Por favor, tome tempo esta semana para desligar os eletrônicos e desfrutar de
algum tempo de silêncio com o Senhor e tempo de qualidade com aqueles que você ama. Você
será duplamente abençoado! Cresçamos juntos como discípulos de Cristo!

Fr. Bill Swengros, Pastor
Obs: Você deve ter recebido uma correspondência especial do Advento da nossa paróquia. Se você NÃO recebeu,
entre em contato com o escritório paroquial para que possamos incluir você na nossa lista de distribuição!

Todos são bemvindos!
Santíssima Eucaristia:
Missas - Segunda a
Sexta-Feira
7:30am,
e 12:15pm
Missa - Primeira Sexta
-Feira do mês:
7:30pm
Missa - Segundo
Sábado do mês:
Unção dos Enfermos
8:30am
Sábado 8:30am
(Oração da Manhã e
Benção 8:10am)
Missas - Vigília de
Sábado - 5:30pm e
7:30pm
(em Portugues)
Missas de Domingo 7:30am, 9:00am,
10:45am, 12:30pm,
2:00pm (em Espanhol) e 5:30pm
Reconciliação/
Conﬁssão
Sábados 10am ou
4pm. Para agendamento, favor contatar o escritório: tel.
961-3023
Adoração
Eucarística
24 Horas de
Adoração do Santíssimo Sacramento
Toda Sexta-Feira 8am
a Sábado 8:20am
Pré-escola Católica
São Paulo
2 - 4 anos
813-961-3023

Dios Padre y Creador,
Desde el comienzo nos has prometido enviar pastores conforme a tu propio corazón,
para guiar a Tu pueblo de forma sabia y prudente. Con Tu abundante bondad, haz
cuidado fielmente del liderazgo de la Diócesis de St. Petersburg por casi cincuenta
años. Señor, te agradecemos por el ministerio y ejemplo del Obispo Robert Lynch
durante las últimas dos décadas y te pedimos que le concedas en su retiro muchos
años de salud y felicidad. Con gratitud, celebramos hoy el nombramiento de
nuestro nuevo obispo, Obispo Gregory L. Parkes, para que nos guie mientras
continuamos con la construcción del Reino de Dios en este mundo. Le ofrecemos
con alegría la bienvenida entre nosotros al Obispo Parkes, y te pedimos que
derrames sobre él los dones de tu Espíritu Santo para que lo fortalezcas en su
ministerio con nuestra iglesia local y más allá de ella. Que por medio de su
respuesta fiel a Tu llamada, conozca la fe vibrante, el amor y el respaldo del clero,
los religiosos, y laicos de la Diócesis de St. Petersburg. Unidos con nuestro obispo
en la misión de la Iglesia, hacemos esta oración por medio de Tu Hijo Jesucristo el Buen Pastor, quien vive y reina contigo
en el Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos, Amen.

Reverendo Bispo Gregory L. Parkes, o novo bispo da Diocese de St Petersburg

Bem-vindos!
Comunidade Brasileira
Desejamos a vocês boas vindas
à nossa comunidade. O seu
registro em nossa paróquia é
muito importante para nós e
pode ser feito durante a
semana no Parish Center ou
através dos representantes da
comunidade. Por favor, entre
em contato conosco.

ST PAUL GIVING TREE ( ARVORE DAS DOACOES)
Compartilhe o verdadeiro espírito do Natal e contribua para a nossa caixa de
pobres ou traga pelo menos um ornamento para a nossa árvore. Os presentes
precisam ser devolvidos ate 14 de Dezembro com o ornamento anexado.
Obrigado pela sua generosidade!
FESTA DA IMACULADA CONCEICAO
Santo Dia de Obrigação
AGENDA DE MISSAS
Quarta-feira, 7 de Dezembro de 6:00 pm, 7:30 pm
Quinta-feira, 8 de Dezembro
7:30 am, 12:15 pm, 5:30pm e 7:30 pm (Trilingue)
Bênção do Menino Jesus
Depois de todas as missas dos dias 10 e 11 de Dezembro
Em 11 de dezembro nós iremos acender a vela rosa na nossa coroa e alegrarse pelo aniversário do nosso Salvador, que se aproxima. Por favor, traga seu
menino Jesus de seu Presépio de Nata lna missa neste ﬁm de semana para uma
bênção especial. Depois desfrute de um delicioso café da manhã com o Papai
Noel no Centro da Família.
Também, junte-se a nós as 19:00hs para uma Adoração Eucarística , projetada
para tocar o coração dos jovens.
Novena de Nossa Senhora de Guadalupe 3-11 de Dezembro as 18:00 no
Santuario de Santo Niño - Festa dia 12 de Dezembro às 6:30 pm. Todos bemvindos! Nossa Senhora de Guadalupe 12 de dezembro é a Festa de Nossa
Senhora de Guadalupe. Estaremos comemorando sua festa com uma vigília
especial na missa de sexta-feira, 12 de dezembro, seguido de recepção
organizada pela nossa comunidade Mexicana. Em preparação, nós iremos
oferecer uma novena de 3-11 de dezembro às 18:00 no Santuário de Santo
Niño. Por favor, planeje vir para honrar Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira
das Américas e seu Filho, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo!
Conheça o novo bispo da Diocese de St Petersburg
Em 28 de novembro ,ultimo, Sua Santidade, Papa Francisco, nomeou o novo
Reverendo Bispo Gregory L. Parkes, Bispo de Pensacola-Tallahassee, como o quinto
Bispo da Diocese de St. Petersburg, Florida! Bispo Parkes sucede o Bispo Robert N.
Lynch, que se aposentou, e que tem servido a nossa Diocese desde a sua instalação,
em 1996.

Serviços de Penitência do
Advento
A melhor maneira de
garantir que existe um " lugar
na estalagem", é para aproveitar
-se do Sacramento da
Reconciliação. As paróquias em
nossa área coordenaram nossos
serviços de penitência. Em cada
uma, haverá sacerdotes de
outras paroquias. Nosso desejo é
que uma delas seja conveniente
para você e sua família.
Segunda-feira, 12 de
Dezembro 7pm Santíssimo
Redentor (Most Holy
Redeemer )
Terça-feira, 13 de
Dezembro 7pm São Paulo
(St Paul )
Quarta-feira, 14 de
Dezembro 7pm Corpus Christi
Quinta-feira, 15 de
Dezembro 7pm Saint Timothy
Claro, nós também oferecemos
Conﬁssões às 10:00 e 16:00 aos
sábados.

Cavaleiros de Colombo Orgulhosamente Apresenta o Nosso Annual
Café da manhã com o Papai Noel
Quando: Domingo, 11 de Dezembro de 2016
Onde: Centro da Família St Paul
Horário: 8:00-12:30
Café da manhã inclui: Waﬄes, Panquecas, Bacon, Suco, Ovos, café, leite.
Adultos$ 7.00 e crianças $4.00 Grátis para crianças menores de 2
anos
Novo este ano! Omelete , biscoitos e Gravy
Grátis Pintura de rosto , artes e fotos com o Papai Noel.

Voce está convidado para o Ministerio Annual de Musica
Festival de Lições e Canticos
Sexta-feira, 9 de Dezembro as 7:30 pm
Esta será uma noite de música e leituras da temporada,
apresentada pelo Coral St Paul, Coral Infantil, Coral de
Adolescentes e Conjunto de Sinos.
Entrada franca
Você vai Considerar a Adoção de uma Família para o Natal?
Você gostaria de fazer fazer o Natal de alguem ser especial?
Fornecer a uma família uma celebração de Natal que
não teriam tido sem o seu apoio?
Mostrar o verdadeiro espírito do Natal por meio da doação?
Você pode adotar uma família anonimamente para as festas !
Vamos fornecer informações detalhadas sobre ideias para presentes e tamanhos
para o Natal! A distribuição dos presentes será no sábado, 19 de Dezembro e pedimos
que entreguem todos os presentes até uma semana antes. Por favor
contatar Denise pelo telefone 813-671-9010 para obter mais informações sobre como
você pode ajudar a família a ter um Natal especial.
Obrigado novamente por seu apoio contínuo para que possamos ajudar muitos a
terem um Natal maravilhoso, o qual eles nao teriam sem sua generosidade.

Ingresse no movimento!
Por favor participe do nosso esforço nacional para
combater a fome durante as festas , você pode ajudar
através da doação de alimentos hoje!
De agora até 13 de Dezembro , os moradores locais (e
outros) são incentivados a visitar www.YouGiveGoods.com/ABC-Tampa ou o link em
nosso site, e selecione a partir de uma variedade de mercadorias para compra para
doação. A unidade de alimentos online culminará em um dia de entrega para a Igreja
Catolica St Paul em benefício das pessoas em necessidade que procuram assistência
da Sociedade de São Vicente de Paulo

Livros de Receita da St. Paul
irão à venda!
O Conselho das Mulheres
Católicas irá vender os
Livros de Receita da St. Paul
no Escritorio parroquial.
Council of Catholic Women
Annual Cookie Sale Mark
your calendars for Sunday
December 11th after the
morning Masses. Bakers are
needed. Proceeds are donated to SVDP. More info
call Yvonne 813-932-3288
Buy a box of cookies and a
cookbook for a Christmas
gift!
A Comunidade da Igreja
Católica de St. Paul recebe
líderes inter-religiosos da
França para sua reunião
com líderes inter-religiosos
da área de Tampa Bay para
partilhar as melhores
práticas em uniao interreligiosa. Por favor, mantenha nossos líderes religiosos em suas orações
Se seu casamento tornouse problemático e estressado, incapaz de amar
ou indiferente; Se você
cresceu frio e distante; mesmo se você é divorciado ou
separado, ou está pensando sobre isso; Retrouvaille
pode ajudar. Tem ajudado
milhares. Nosso próximo
programa começa 10 a 12 de
fevereiro de 2017. Para obter mais informações, visite
www.HelpOurMarriage.co
m, ou ligue 813-9067705. Não é aconselhamento ou terapia de
grupo. Todos os nomes e
serão contatos mantidos
no mais absoluto sigilo.

Anúncios da Comunidade

