
Advent – 2022 

 

Dear friends, 

 

In John 1:5, the author writes, “The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.”  

Advent comes during the time of year when the days are shorter and the nights are longer  -   a time when 

animals hibernate, and trees shed their leaves.  The season of Advent helps us to take time to prepare our 

hearts for the hope, peace, joy, and love this season brings to us.  It is a time for us to prepare our hearts 

for the Light of Christ to fill and change us.   

 

During the next four weeks, we will have some wonderful ways for you to slow down and prepare your 

heart: 

• Daily Mass – Monday – Thursday – 6:45 p.m. – Rosary will be at 6:20 p.m. - Portuguese 

            Friday – 8:00 a.m. – Rosary will be at 8:30 a.m. – Portuguese 

• Confession – Every Saturday at 5:15 p.m. or by appointment 

• Weekend Mass – Saturday (Vigil Mass) 6:00 – Portuguese 

• Sunday –                           8:00 a.m. – Portuguese 

                                                     9:30 a.m. – Portuguese 

                                                     11:00 a.m. - English 

• Advent Penance Service – December 19 at 7:00 p.m. 

• Christmas Reflection – December 18 – Join us for a Christmas reflection including meaningful 

readings and music from our Portuguese and English choirs  

• Take some time during Advent to reflect on the images of light and darkness.  

•  

Be sure to check our website and Facebook pages for resources, and announcements of other events throughout the 

Advent season:  

• www.olf-bridgeport.org  

• Fatima Church https://www.facebook.com/fatima.church.121  

• Our Lady of Fatima Bridgeport https://www.facebook.com/groups/186400978450023 

 

Advent Prayer 

Lord Jesus, 

Master of both the light and the darkness, send your Holy Spirit upon our preparations for Christmas. 

We who have so much to do and seek quiet spaces to hear your voice each day, 

We who are anxious over many things look forward to your coming among us. 

We who are blessed in so many ways long for the complete joy of your kingdom. 

We whose hearts are heavy seek the joy of your presence. 

We are your people, walking in darkness, yet seeking the light. 

To you we say, "Come Lord Jesus!' 

Amen. `Henri J.M. Nouwen 

 

Yours in Christ, 

 

 

Fr. Rogerio 

http://www.olf-bridgeport.org/
https://www.facebook.com/fatima.church.121
https://www.facebook.com/groups/186400978450023


 

Advento – 2022 

 

Caros amigos, 

Em João 1:5, o autor escreve: “E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la”. 

O advento vem durante a época do ano em que os dias são mais curtos e as noites são mais longas - uma 

época em que os animais hibernam e as árvores perdem suas folhas. A época do Advento nos ajuda a ter 

tempo para preparar nossos corações para a esperança, paz, alegria e amor que esta época nos traz. É hora de 

prepararmos nossos corações para que a Luz de Cristo nos preencha e nos transforme. 

 

Durante as próximas quatro semanas, teremos algumas oportunidades maravilhosas para você desacelerar e 

preparar seu coração: 

• Missa Diária – Segunda – Quinta – 18h45. – Terço será às 18h20. - Português 

                                             Sexta-feira – 8h00 – Terço será às 8h30 – Português 

• Confissão – Todos os sábados às 17h15. ou por marcação 

• Missa do Fim de Semana – Sábado (Missa da Vigília) 6:00 – Portuguêse 

• Domingo                                   8h00 – Português 

                                                         9h30 – Português 

                                                        11h00 - Inglês 

• Serviço de Penitência do Advento – 19 de dezembro às 7:00 p.m. 

• Reflexão de Natal – 18 de dezembro – Junte-se a nós para uma reflexão de Natal, incluindo leituras 

significativas e música de nossos coros em português e inglês 

• Reserve algum tempo durante o Advento para refletir sobre as imagens de luz e escuridão. 

• Certifique-se de verificar nosso site e páginas do Facebook para obter recursos e anúncios de outros 

eventos durante a época do Advento:  

• www.olf-bridgeport.org • Igreja de Fátima https://www.facebook.com/fatima.church.121  

• Nossa Senhora de Fátima Bridgeport https://www.facebook.com/groups/186400978450023 

 

Oração do Advento 

Senhor Jesus, 

Mestre da luz e das trevas, envie seu Espírito Santo sobre nossos preparativos para o Natal. 

Nós que temos tanto a fazer e buscamos espaços tranquilos para ouvir sua voz todos os dias, 

Nós, que estamos ansiosos por muitas coisas, aguardamos a sua vinda entre nós. 

Nós, que somos abençoados de tantas maneiras, ansiamos pela alegria completa do seu reino. 

Nós, cujos corações estão pesados, buscamos a alegria de sua presença. 

Nós somos o seu povo, andando nas trevas, mas buscando a luz. 

Para você nós dizemos: "Vem Senhor Jesus!" 

Amém. `Henri J.M. Nouwen 

 

Seu em Cristo, 

 

Pe. Rogério 
 

https://www.facebook.com/fatima.church.121

