Segundo Domingo 17 de Janeiro de 2016
A leitura do Evangelho de Lucas oferece nos as primeiras palavras de Jesus quando ele começa o seu ministério público. As palavras
refletem o seu entendimento da sua missão ungido pelo Espírito. As suas palavras são a sua "declaração de missão." Os bons
administradores alegraram se por serem seguidores de Jesus. Eles percebem que a comissão de Jesus é sua comissão também. Eles
abraçá-no e aprová-no como seu. Nós, também, temos "boas novas" para trazer a um mundo de sofrimento. Este ano, como é que
vamos cumprir a comissão de Cristo no mundo em que ele nos colocou, usando os dons que ele nos confiou?

Sabado, 16 de Janeiro
5:00 p.m.

Intenção: Joao M. Borba 
Pedido: Rafael & Natalia Apolinario
7:00 p.m. (St. Maria)
Intenção: Frank Bailey 
Pedido: Mr. & Mrs. Tony Walker

Domingo, 17 de Janeiro
Segundo Domingo do Tempo
Comum
7:30 a.m.
Intenção: Pela Comunidade Paroquial
10:00 a.m.
Intenção: Bill R. Sousa 
Pedido: Vivua
11:30 a.m. (Bilingual)
Intenção: Cecilia Raposo 
Pedido: Bruno & Sara
Mendonca

Segunda-feira, 18 de Janeiro
Não haverá Missa das 8:00 a.m.
O Escritorio Paroquial vai estar
fechado em observação do Dia de
Martin Luther King Jr.

Terça-feira,19 de Janeiro
8 a.m.
Serviço Liturgico

Quarta-feira,20 de Janeiro
8 a.m.
Serviço Liturgico

Quinta-feira, 21 de Janeiro
8 a.m.
Serviço Liturgico

Sexta-feira,22 de Janeiro
8 a.m. Missa
Intenção: Amelia Pena 
Pedido: Maria Rocha
Intenção: Jose L. Borges
Pedido: Mother

Sabado, 23 de Janeiro
5:00 p.m.

Intenção: Maria F. Silva 
Pedido: James & Beverly Statzer
7:00 p.m. (St. Maria)
Intenção: Fernanda Castro &
David Costa 
Pedido: Wagner & Zelia Caetano

Domingo, 24 de Janeiro
Terceiro Domingo do Tempo
Comum
7:30 a.m.
Intenção: Joe V. & Mary B. Toste 
Pedido: Joe & Delores Mendes
10:00 a.m.
Intenção: Pela Comunidade Paroquial
11:30 a.m. (Bilingue)
Intenções de: Rufino & Madalena
Enes 

“Feliz 31º Aniversario”
Pedido: Filhos

Por favor, notem a mudança nas
Missas como Padre Hilary vai estar
6:30 p.m. (Espanhol/St. Maria)
fora esta semana, juntando-se ao
Senhor Bispo e aos outros sacerdotes Intenção: Francisco & Maria
Estrella
da diocese doFresno no Retiro dos
Pedido:
Jose
& Maria Lourence
Padres em ThreeRivers. Por favor,
rezem pela nossa família diocesana e
seus pastores especialmente esta
Nas suas orações lembrem se de: Deana semana.
Abraham, Priciliano Alejandre, Eliza Alves, Maria F. Amaral, Manuel Andrade, Bob

6:30 p.m. (Espanhol/St. Maria)
Intenção: Albert Dias 
Pedido: Natalie Sousa

Arieas, Angelica Avelar, Alex, Carroll, Sally and Scott Baggett, Joseph Belo, Jack Betschart, Donna & John Cardoza , Janet
Correia, Adelina Costa, Shelly Cunha, Cynthia Dawson, Jose Deniz, Ann DePalma, Jordan Devires, Joyce Ebertowski,
Manuel & Terry Espinola, Melissa Fitzgerald-Whalen, Elvira Freitas, Jared Germann, Alex Gonsalves, Ruby Hernandez, Jose
Homen, Loraine Jones, Ricky Jorge, Fran Kowall, Deacon Ed Kull, Andrea Leal, Carrie Lourenco, Steven Lunde ll, Antonio
Machado, Gerald Martin, Ralph & Esther Martinez, Adam Mattos, Fatima Melo, Carmen Mora, Robert Mora Jr. , Helen
Morris, Jim Nichols, Maria Nunes, Joey Pacheco, Kaiden Pacheco, Maria Pires, Ray Piro, Riley Rhoads,Isabella Rodrigues,
Rob Rosa, Jeno Sanchez, Patrick Shields, Theresa Sherman, Amaro Souza, Lily Sousa, Sylvia Souza, Judith Teixeira, Rosa
Teixeira, John Verissimo, Dave Vieira, Khloe Ann Maria Vieira, Matthew Watkins, David Wood, and Carmen Zorra. Por
favor lembrem se tiverem algum membro de sua família ou amigo que desejem incluir na nossa lista de orações, ou
mesmo uma visita do pastor por favor telefonem para o Escritório Paroquial para 667-8961.

+ Notícias da Educação Religiosa
A Caminhada pela Vida
será no Sábado, 23 de
Janeiro em San Francisco.
Vamos levar um autocarro
para aqueles que gostarem
de participar. Chamar a
Dina para 632-7163 para se
inscreverem. Vamos assistir à
Missa na Catedral de Santa
Maria.

Pede se aos Alunos do 1º Ano da
Confirmação para marcarem no seu
calendarios para o Retiro com os
padrinhos no Sabado, 6 de Fevereiro
das 9-6pm. O custo é de $25.00 por
pessoa.
Ãs confissôes para as crianças
que vão fazer a 1ª Comunhão
serão a 9 de Fevereiro. Teremos
promenores mais perto.
Cave Quest de 6-10 de Junho.
Concluindo com Missa às 10 da
manhã a 12 de Junho. Marquem
os vossos calendarios e planem
assistir.

Necessita se de ajuda para o Retiro
da Confirmação a 6 de Fevereiro
Nós realmente precisamos de ajuda
com o almoço das 11-1pm. Se
poderem ajudar por favor chamar a
Dina para 632-7163.
A 9ª classe da Sra Machado estará
encarregada da liturgia da Missa
das 10AM no Domingo, 21 de
Janeiro. Pede se a todos os
alunos na sua classe para
participarem.

Necessita se de ajuda na Terçafeira 26 de Janeiro da 1:20-4:00
da tarde para ajudar com os alunos
da 1ª a 5ª classe visto que saiem
da escola mais cedo nesse dia.. Isto
inclui estar no salão paroquial com
os alunos e ajudá-los com os seus
trabalhos de casa, se possível. Se
puderem ajudar por favor chamar a
Dina para 632-7163.

Este fim de semana 16 e 17 de Janeiro haverá
uma colecta especial ... para apoiar os nossos
Seminários e seminaristas da Diocese de Fresno.
Lembrem-se rezar para que o Senhor vá
chamando o nosso povo para o sacerdócio e para
vida religiosa. Para obterem mais informações
sobre o sacerdócio ou a vida religiosa contactar o
Padre Dan Avila para 559-488-7464.

Juntem se a nós no ESTE DOMINGO 17
de Janeiro para o nosso 55º Pequeno
Almoço Anual da Paroquia das
8:00-1:00 Todas as receitas ajudam a manter
as nossas instalações paroquiais,
especialmente o salão. Por favor, ajudem a
fazer deste pequeno-almoço um sucesso
através da compra dos bilhetes. Todos os
paroquianos registrados devem ter recebido os
seus bilhetes pelo correio na semana passada.
Lembre-se convidar a família e amigos e
façam uma tradição anual!
Obrigado por todo o bom trabalho e os cuidados
que tiveram na limpeza da nossa igreja!
Um grande "obrigado" à equipa #6 Frank &

Frances, Tina & Sara Miguel, Josh & Natalie
Wilson por terem feito um trabalho explendido
na nossa igreja a semana passada. Agradecemos a
sua generosidade em compartilhar seu tempo e
talento a trabalhar arduamente para tornar a nossa
igreja um lugar digno de nossa adoração.
Congratulamo-nos com o nosso Grupo de Jovens
Adultos -S.A.L.T. (Servindo o Senhor TodoPoderoso Juntos), que será responsável pela Missa
das 10:00 este domingo. Que Deus cuide dos
nossos jovens adultos e nos abençoe através deles.
Chamando todos os Acolitos para as práticas no
Sábado, 23 de Janeiro de 10:30 ao meio-dia na Igreja
Nova. Todos os servidores existentes e novos são
convidados a participar.

A Comissão da Festa de Nossa Senhora do
Rosário gostaria de convidar todos os doadores
que fizeram a Festa possível com os seus
donativos, bem como os voluntários que ajudaram
nos preparativos, antes, durante e imediatamente
após a Festa a assistir a uma Missa de Ação de
Graças e jantar na Sexta-feira, 29 de Janeiro às
6:00 pm. Todos os membros da família que vivem
em casa estão convidados. Obrigado a todos e que
Nossa Senhora continue a abençoar vos e à sua
família no ano de 2016.

A nossa colecta de 9 & 10 de Janeiro foi:
$5,077.00
O ano passado a 10 & 11 de Janeiro foi:
$2,969.00
Aproveitamos esta oportunidade para agradecer aos
paroquianos que têm re-avaliada as suas
contribuições semanais para a colecta. Tem feito
uma diferença. Obrigado pelo seu apoio contínuo à
vossa igreja.
Thank You, Obrigado & Gracias!

News From Campaign
Headquarters
Obrigado a todos aqueles que
compraram Filhós no passado fim de
semana para ajudar a apoiar o
próximo Jantar Peixe para a Nova
Igreja. Vender TUDO! Total das
receitas foram de $3,284.00.
Agradecemos também a todos aqueles
que ofereceram ingredientes e, acima
de tudo, todos os voluntários que
trabalham muito durante dia e noite
para que todos possamos desfrutar das
deliciosas Filhós! Que o Senhor vos
abençoe por compartilhar o vosso
tempo e talento para o bem da
paróquia.

A aquisição de uma vela
Memorial anual em honra de um
familiar ou por uma intenção especial
é um modo maravilhoso de recordar
essa pessoa e ao mesmo tempo apoiar
a paróquia e embelezar o espaço
sagrado da nossa igreja. Essa vela
memorial vai "arder" por um ano
inteiro em homenagem do seu
antequerido ou pela sua intenção
especial. Será colocada uma pequena
placa em frente de cada com o nome
dessa pessoa a quem foi dedicada. As
placas permanecerão em exposição
por um ano e pode ser renovado ou
dedicada por mais períodos
adicionais de 12 meses.
A oferta anual para cada vela é de
$250.00.
Para mais informações, por favor
levem a forma que está nas entradas
da igreja ou chame para a paróquia
para 667-8961.

Já viram o nosso Jardim de
Blocos? Está quase completo.
Agradecemos a todos aqueles que
apoiaram o projeto até agora. O s blocos
Memorial ou em honra podem ainda ser
adquiridos.
Para mais informações ou dúvidas, ligue
para o escritório paroquial também pode
fazer seu pedido on-line:

www.engravedbricks.com/campaign/
holyrosary
Marquem os vossos Calendarios
para 8º Bunco Anual no
Domingo,17 de Abril. Se estão
interessados em ajudar, por favor
juntem se a nós na primeira reunião
da comissão na Quinta-feira, 28 de
Janeiro às 6:00 da tarde no Centro
Paroquial. Para mais informações
contactar Nisa Cox 480-5191 ou
Leonette Andre 604-2830

