
                                                                                                                                                         

HORÁRIO DO ESCRITÓRIO PAROQUIAL 

Segunda, quarta e sexta-feira,    
das  9:00 am às 12:00 pm e da 1:00 pm às 4:00 pm.  

 

MISSA DOMINICAL 

Sábado: 6:00 pm, bilíngue (inglês e português). 
 

Domingo:      10:30 am em inglês. 
                       9:00 am e 12:00 pm em português. 
 

MISSA SEMANAL EM PORTUGUÊS  

Segunda, quinta e sexta-feira às 9:00 am. 
Terça e quarta-feira às 6:00 pm. 
 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 

De segunda a sexta-feira, 1 hora antes da Missa. 
 

PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS 

Exposição do Santíssimo Sacramento às 5:00 pm.  
Devoção ao Coração de Maria. 

 

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO 

(CONFISSÕES) 

De segunda a sexta-feira, meia hora antes da missa. 
Sábado, 1 hora antes da missa. 
 

SACRAMENTO DO MATRIMÓNIO 

Todos os que desejam celebrar o Sacramento do 
Matrimónio devem contactar a paróquia que frequentam 
e onde estão inscritos, com um ano de antecedência, 
para entrevista com o sacerdote. 
 

SACRAMENTO DO BAPTISMO 

Os baptismos são celebrados aos domingos.   
Para baptizarem seus filhos, os pais devem contactar a 
paróquia que frequentam e onde estão inscritos, com 
pelo menos 1 mês de antecendência. 
 

RENOVAMENTO CARISMÁTICO                                              

Terça-feira após a missa das 6:00 pm.     
 

LEGIÃO DE MARIA 

Quarta-feira após a missa das 6:00 pm.    
 

SÃO VICENTE DE PAULO 

Segunda-feira da 1:00 pm às 5:00 pm, na cave da Igreja. 
 

ESCOLA  

St. Helen’s Catholic School. Telefone: (416) 393-5208. 

 

PARISH OFFICE HOURS 

Monday, Wednesday & Friday,  
from 9:00 am to 12:00 (noon) and  1:00 pm to  4:00 pm.  
 
Please call to make an appointment  
for any other times.  
Office closed Saturday, Sunday and Holidays. 
 

 

WEEKEND MASSES  

Saturday: 6:00 pm, bilingual (English & Portuguese).  
 

Sunday: 10:30 am in English.  
                9:00 am and 12:00 pm in Portuguese. 
                

WEEKDAY MASSES IN PORTUGUESE 

Monday, Thursday & Friday at 9:00 am. 
Tuesday & Wednesday at 6:00 pm.  
 

EUCHARISTIC ADORATION 

Monday to Friday 1 hour before Mass. 
 

FIRST SATURDAY OF THE MONTH 

Exposition of the Blessed Sacrament at 5:00pm. 
Devotion to the Sacred Heart of Mary. 
 

CONFESSIONS 

Monday to Friday half hour before Mass.  
Saturday 1 hour before Mass. 

 

MARRIAGES  

Couples planning to be married must contact 
their home Parish priest one year in advance,  
to initialize the paperwork. 

 

BAPTISMS 

Baptisms are celebrated on Sundays after the 12 pm 
Mass. Parents must contact the Parish they attend 
regularly on Sundays and where they are registered, 
at least 1 month in advance. 
 

SAINT VINCENT DE PAUL (FOOD BANK) 

Mondays from 1:00 pm to 5:00 pm in the Church 
Basement.  Contact: 416- 538-2724. 
 

SCHOOL:   

St. Helen's Catholic School. Phone: (416) 393-5208.  

ST. HELEN’S PARISH 
1680 Dundas St. West 

Toronto, ON  M6K 1V3 

Telephone:  416-531-8188 

Website: https://sthelensto.archtoronto.org  

Email: sthelensTO@archtoronto.org   

Pastor:  Fr. Willyans Prado Rapozo, SCJ.                
   

https://sthelensto.archtoronto.org/
mailto:sthelensTO@archtoronto.org
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Agenda das Missas de Ano Novo 

 

NOITE DE ANO NOVO (31 de dezembro) 

6:00 pm –  Missa bilíngue (português/inglês) 
 

DIA DE ANO NOVO (1º de janeiro) 

(SOLENIDADE DE SANTA MARIA MÃE DE DEUS) 

9:00 am – Missa em português, 

10:30 am – Missa em inglês, 

12:00 pm – Missa em português. 
 

SOLENIDADE DA EPIFANIA DO 

SENHOR 

(2 de janeiro) 

9:00 am – Missa em português, 

10:30 am – Missa em inglês, 

12:00 pm – Missa em português.  
 

 

Envelopes para 2022 

Os envelopes para as colectas dominicais do ano de 2022 já estão 

disponíveis para retirada depois das missas de sábado e 

domingo. Por favor, verifique o seu número e nome antes de 

levar a sua caixinha para casa. Voluntários da paróquia lhe 

ajudarão a encontrar aquele que lhe corresponde. Se você ainda 

não está registrado e/ou não possui um número de envelope, mas 

gostaria de fazer a sua oferta dominical, por favor contacte nosso 

escritório paroquial. Obrigado pela sua contribuição fiel! 

 

Colecta para a Manutenção do Templo 

Este domingo teremos a colecta para a manutenção de templo. 
Agradecemos a todos pela generosidade e colaboração no 

cuidado com a nossa bela igreja de Santa Helena. 
 

 

Eu quero ser padre! 

Caro jovem, você já se perguntou se Deus lhe chama para segui-

lo mais de perto no sacerdόcio e na vida religiosa? O convite 

feito por Jesus aos apόstolos continua a se repetir nos dias de 

hoje. Ele precisa de você! Se você deseja saber mais sobre a vida 

religiosa e sacerdotal, converse com o P. Willyans pessoalmente, 

por telefone ou email. Será uma alegria 

ajudar-lhe no seu discernimento. 

Tel.: (416) 531-8188,  

email: wpradorapozo@archtoronto.org 

 

Sínodo por uma Igreja Sinodal 

O Papa Francisco lançou o Sínodo 

sobre Sinodalidade: um processo 

global de dois anos de escuta dos fiéis 

que ajudará a Igreja a refletir sobre 

como podemos fazer a vontade de 

Deus no mundo de hoje. Os 
comentários dos fiéis serão finalmente 

discutidos em uma reunião dos bispos 

no Vaticano em 2023. Para saber mais 

sobre o Sínodo sobre Sinodalidade e compartilhar suas idéias, 

visite: www.archtoronto.org/synodality. 

 

 

Ajuda para Remoção de Neve 

Nossa paróquia precisa de voluntários para a limpeza do 

estacionamento, rampa e calçadas em dias de tempestade de 

neve. Se você estiver disposto a nos ajudar, por favor, 

comunique o Pároco ou o Sr. Castor. Deus lhe abençoe! 

 

Início da Catquese de Primeira Comunhão 

No domingo, 23 de janeiro de 2022, as catequeses da Primeira 

Comunhão começarão online das 10:00 am às 11:00 am. 

Todas as crianças devem estar conectadas através do link 

fornecido pela catequista. Por favor, verifique seu e-mail 

frequentemente para mais informações. Lembre-se que a 

missa das 10:30 am no primeiro domingo de cada mês também 

faz parte do programa. Esperamos ver as crianças e seus pais 

na igreja. Que Deus abençoe todos aqueles que estão se 

preparando para receber o Corpo de Cristo pela primeira vez! 

 

Início da Catequese de Confirmação 

No domingo, 30 de janeiro de 2022, as catequeses de 

Confirmação começarão online das 10:00 am às 11:00 am. 

Todos os candidatos devem se conectar através do link 

fornecido pela catequista. Por favor, verifique seu e-mail 

frequentemente para mais informações. Lembre-se que a 

missa das 10:30 am no primeiro domingo de cada mês também 

faz parte do programa. Esperamos ver os jovens e seus pais na 

igreja. Que Deus abençoe todos aqueles que se preparam para 

receber o Dom do Espírito Santo por meio do Sacramento da 

Confirmação! 

 

Novas Diretrizes do Protocolo da Covid-19 

À luz da variante Omicron altamente contagiosa, a 

Arquidiocese recomenda fortemente contra o canto da 

assembleia neste momento. Um cantor ou um pequeno coro 

continua a ser aceito. 

Lembre-se de que aqueles que não estão se sentindo bem não 

devem participar da missa neste momento. Pedimos 

gentilmente que os paroquianos não se reúnam em grandes 

grupos antes ou depois da missa. 

 
Ele é o Rei de todas as nações 

 

Neste domingo, celebramos a 

Epifania do Senhor, que é a sua 

manifestação para o mundo inteiro 

como nosso Rei e Salvador recém-

nascido. Nos Magos, vemos muitas 

culturas e povos diferentes 

representados. Todos vêm adorar Aquele que é o centro de 

toda a criação. Cristo supera todas as discriminações, 

acolhendo todos em sua presença. Eles lhe trazem ouro, 

incenso e mirra para significar sua realeza, divindade e 

humanidade. Também somos chamados a homenageá-lo, 

oferecendo-lhe o nosso coração e amor. Dê a Jesus hoje o seu 

melhor presente e siga seu exemplo de aceitação e humildade. 

Chegamos a Ele com fé de que Ele nos abençoará neste novo 

ano com a força necessária para enfrentar todos os desafios. 

Que o Rei de todas as Nações esteja presente na sua vida e na 

vida de sua família. 
P. Willyans Prado Rapozo, SCJ 

mailto:wpradorapozo@archtoronto.org
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New Year’s Mass Schedule 
 

NEW YEAR’S EVE (December 31st) 

6:00 pm – Bilingual Mass (Portuguese/English) 

 

NEW YEAR'S DAY (January 1st) 

(SOLEMNITY OF HOLY MARY MOTHER OF GOD) 

9:00 am – Portuguese Mass, 

10:30 am – English Mass, 

12:00 pm – Portuguese Mass. 

 

SOLEMNITY OF THE EPIPHANY 

OF THE LORD 

(January 2nd) 

9:00 am – Portuguese Mass, 

10:30 am – English Mass, 

12:00 pm – Portuguese Mass.  
 

Envelopes for 2022 

Envelopes for the 2022 Sunday collection are now available for 

pick-up after all Saturday and Sunday masses. Please, make 

sure that your number and name are correct before you take 

your collection envelopes with you. Parish volunteers will assit 

you to find your box. If you do not have a number of envelope 

yet, or if you are not registered at the parish, but would like to 

make your donation regularly, please contact our parish office. 

Thank you very much for your faithful contribution! 

 

 

Volunteers for the English Choir 

Our parish community is looking for people who are willing to 

serve at the 10:30 am English Mass, singing in the choir. If you 

would like to join us with your voice to praise the Lord, please 

report to the Pastor or to Maria the organist. Thank you! 

 

Building Fund Collection 

This Sunday, we have a second collection for the Building 

Fund. Thank you for your generosity and collaboration in 

caring for our beautiful church of St. Helen. 
 

 

Volunteers for Snow Shoveling  

Our parish needs volunteers to remove snow from parking lot, 

ramp and sidewalks on snowstorm days. If you are willing to 

assist us, please report yourself to Fr. Rapozo or Mr. Castor. 

God bless you! 
 

I want to be a priest!  
Dear young man, have you ever wondered if 

God is calling you to follow him more closely 

in the priesthood and religious life? Jesus’ 

invitation to the apostles continues to be 
repeated today. He needs you! If you would like 

to know more about religious life and 

priesthood, talk to Fr. Willyans in person, by 

phone or email. It will be a joy to help you in your discernment. 

Tel.: (416) 531-8188, email: wpradorapozo@archtoronto.org 

 

Synod on Synodality 

Pope Francis has launched the Synod on Synodality: a two-year 

global process of listening to the faithful that will help the 

Church reflect on how we can do God’s will in the world today. 

The comments of the faithful will ultimately be discussed at a 

meeting of the bishops in the Vatican in 2023. To learn more 

about the Synod on Synodality and to share your thoughts, 

please visit: www.archtoronto.org/synodality. 
 
Beginning of First Communion Classes 

On Sunday, January 23rd, 2022 First Communion classes will 

begin online from 10:00 am to 11:00 am. All children must be 

connected through the link provided by the teacher. Please, 

check your email frequently for more information. Remember 

that the 10:30 am Mass on the first Sunday of each month is 

also part of the program. We hope to see the children and their 

parents in the church. May God bless all those who are 

preparing to receive the Body of Christ for the first time! 

 

Beginning of Confirmation Classes 

On Sunday, January 30th, 2022 the Confirmation classes will 

begin online from 10:00 am to 11:00 am. All candidates must 

be connectect through the link provided by the teacher. Please, 

check your email frequently for more information. Remember 

that the 10:30 am Mass on the first Sunday of each month is 

also part of the program. We hope to see the candidates and 

their parents in the church. May God bless all those who are 

preparing to receive the Gift of the Holy Spirit through the 

Sacrament of Confirmation! 

 

New guidelines for Covid-19 protocols 

In light of the highly contagious Omicron variant, the 

archdiocese strongly recommends against congregational 

singing at this time. A cantor or small choir remain acceptable. 

Please remember that those feeling unwell should not attend 

Mass at this time. We kindly ask that parishioners not 

congregate in large groups before or after Mass. 

 
 

He is the King of all Nations 
 

This Sunday we celebrate the Epiphany of 

the Lord, which is his manifestation to the 

entire world as our newborn King and 

Saviour. In the Magi, we see many different 

cultures and peoples represented. All come 

to adore the One who is the centre of the 

whole creation. Christ overcomes every 

discrimation, welcoming all to his presence.They bring to him 

gold, frankincense and myrrh to signify his royalty, divinity and 

humanity. We are also called to pay him homage, offering him 

our hearts and love. Give to Jesus today you best gift, and 

follow his example of acceptance and humility. We come to 

him with faith that He will bless us this new year with the 

strength necessary to face all challenges. May the King of all 

Nations be present to you and to your family. 
Fr. Willyans Prado Rapozo, SCJ 
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