
                                                                                                                                                         

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


FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR  9 DE JANEIRO DE 2022 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

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! 

 

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 communicates the following new guidelines:  

- Masses remain authorized, however all other in-person 

meetings are cancelled at this time, and replaced by virtual 

meetings wherever possible. Exceptions include those 

gatherings that are deemed as essential services (e.g. Alcoholics 

Anonymous/Narcotics Anonymous Meetings, food bank, other 

programs to serve the poor and marginalized, etc.). These 

gatherings should be restricted to 5 people and ensure that all 

appropriate health and safety measures are in place (use of 

masks, hand sanitizer, physical distancing, etc.). 

- We strongly recommend against congregational singing. A 

cantor or small choir remain acceptable. 

- Please remember that those feeling unwell should not attend 

Mass. We kindly ask that parishioners not congregate in large 

groups before or after Mass. 

Please, stay safe and protect others! 

 

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! 

 

 

Last Week's Collection 

      Christmas Collection:   $2,645.00 

Sunday of the Holy Family:   $4,840.00  

New Year’s Day Collection:    $1,285.00 

Epiphany Sunday Collection:    $2,878.00 

              Building Fund:    $1,640.00 

            Mass intentions:   $1,445.00 

Christmas Flowers:  $770.00 

                   Baby Jesus:      $425.00 

Thank you for your contribution!  

 

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. 

 

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! 
 
 

The Spirit of the Lord is upon Him 
 

This Sunday the Church celebrates the Feast of the Baptism of 

the Lord and concludes the Christmas season.  Christ was 

baptized by John in the River Jordan.  The Son of God who is 

without sin accepted to receive the baptism of conversion as a 

sign of His solidarity with the entire human nature.  In this 

beautiful scene of the Gospel we see the Holy Trinity together.  

The Son is in the centre, the Holy Spirit comes upon Him as a 

dove, and the voice of the Father is heard, “You are my Son, 

the Beloved; with you I am well pleased.”   

Let us all renew our own baptism today.  We have been reborn 

and incorporated into Christ who established a new baptism 

through His death and resurrection.  Now we have the grace of 

being called daughters and sons of God, heirs of His heavenly 

kingdom.  As Jesus begins His public life and ministry after the 

baptism performed by John, we also commit ourselves to 

following on His footseps, offering our own lives to serve God 

and our brothers and sisters.  May our baptism be fruitful and 

may the Holy Spirit guide us in our mission. 

Fr. Willyans Prado Rapozo, SCJ 
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FEAST OF THE BAPTISM OF THE LORD  JANUARY 9TH, 2022 

____________________________________________________________________________________________ 
 

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! 
 

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 

Em virtude da nova variante Omicron altamente contagiosa, a 

Arquidiocese comunica as seguintes novas diretrizes: 

- As missas permanecem autorizadas, no entanto todas as outras 

reuniões presenciais estão canceladas neste momento, e 

substituídas por reuniões virtuais sempre que possível. As 

exceções incluem aquelas reuniões que são consideradas serviços 

essenciais (por exemplo, reuniões de Alcoólicos Anônimos / 

Narcóticos Anônimos, banco de alimentos, outros programas 

para servir aos pobres e marginalizados, etc.). Essas reuniões 

devem ser restritas a 5 pessoas e garantir que todas as medidas 

adequadas de saúde e segurança estejam em vigor (uso de 

máscaras, desinfetante para as mãos, distanciamento físico, etc.). 

- Recomendamos fortemente que assembleia não cante nas 

missas. Um cantor ou um pequeno coro continuam a ser aceitos. 

- Por favor, lembre-se de que aqueles que não estão se sentindo 

bem não devem participar da missa. Pedimos gentilmente que os 

paroquianos não se reúnam em grandes grupos antes ou depois da 

missa. 

Por favor, proteja-se e proteja os outros! 
 

Colecta da Semana Passada 

Colecta de Natal:  $2,645.00 

Colecta do Domingo da Sagrada Familia:  $4,840.00      

Colecta de Ano Novo: $1,285.00 

Colecta do Domingo da Epifania:   $2,878.00 

Manutenção do Templo:  $1,640.00 

Intenções de missa (2 semanas):  $1,445.00 

Flores de Natal: $770.00 

Menino Jesus:    $425.00 

Muito obrigado pela sua contribuição! 

 

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! 
 

Doadores das Velas do Santíssimo 

Agradecemos aos paroquianos que generosamente doaram as 

velas do Santíssimo Sacramento que serão colocadas na 

lamparina pendurada sobre o altar. 

Janeiro: Sra. Claudina  

Fevereiro, Março e Junho: Sra. Cesaltina 

Abril e Maio: Sra.Tereza Sousa 

Que o Santíssimo Sacramento lhes abençoe! 
 

O Espírito do Senhor está sobre Ele 
Neste domingo, a Igreja celebra a Festa do Baptismo do Senhor e 

encerra o tempo do Natal. Cristo foi batizado por João no rio 

Jordão. O Filho de Deus sem pecado aceitou receber o baptismo 

de conversão como sinal da sua solidariedade para com toda a 

natureza humana. Nesta bela cena do Evangelho, vemos a 

Santíssima Trindade unida. O Filho está no centro, o Espírito 

Santo vem sobre Ele como uma pomba e a voz do Pai é ouvida: 

“Tu és meu Filho Amado; em ti me comprazo. ” 

Renovemos hoje nosso próprio batismo. Por ele, renascemos e 

fomos incorporados em Cristo, que estabeleceu um novo batismo 

por meio de sua morte e ressurreição. Agora temos a graça de 

sermos chamados de filhas e filhos de Deus, 

herdeiros de Seu reino celestial. Assim como 

Jesus que inicia sua vida pública e ministério 

após o batismo realizado por João, também 

nós nos comprometemos a seguir seus passos, 

oferecendo nossa própria vida para servir a 

Deus e nossos irmãos e irmãs. Que o nosso 

baptismo seja fecundo e que o Espírito Santo 

nos guie na nossa missão. 

P. Willyans Prado Rapozo, SCJ  
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