Terceiro Domingo do Tempo Comum, 24 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. A suas palavras são a sua
"declaração de missão." Os bons administradores alegrar se por serem seguidores de Jesus. Eles percebem que a
missão de Jesus é a sua missão também. Eles abraçá-na e aprová-na como sua. Nós, também, temos "boas novas"
para trazer a um mundo de sofrimento. Este ano, como é que vamos cumprir a missão de Cristo no mundo em que
ele nos colocou, usando os dons que ele nos confiou?

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
6:30 p.m. (Espanhol/St. Maria)
Intenção: Francisco & Maria
Estrella
Pedido: Jose & Maria Lourence

Segunda-feira, 25 de Janeiro
Não haverá Missa das 8:00 a.m.

Terça-feira,26 de Janeiro
8 a.m. Missa Intenção: Mary Souza 
Pedido: Familia de Daniel Souza

Quarta-feira,27 de Janeiro
8 a.m. Missa Intenção: Zelia Azevedo 
Pedido: Familia de John Mendonca

Quinta-feira, 28 de Janeiro
8 a.m. Missa Intenção: Antonio T.Ferreira
Pedido: Comunidade Paroquial
Intenção: Antonio Soares, Isabel Costa &
Manuel Guiomar 
Pedido: Antonio Soares

Sexta-feira,29 de Janeiro
8 a.m. MissaIntenção: Manuel Rodrigues
Pedido: Viuva
6:00 p.m.
Missa de Ação de Graças da Festa de
Nossa Senhora do Rosario
Intenção: Por Todos os Benfeitores e
Voluntarios
Lembremo-nos rezar pelos nossos
falecidos, especialmente por Ines Forgie
(Ines ajudou no escritorio por muitos
anos.) para que possam receber o fruto da

Sabado, 30 de Janeiro
5:00 p.m.

Intenção: Neoma Lee Pareira 
Pedido: Comunidade Paroquial
7:00 p.m. (St. Maria)
Intenção: Francisco & Delmida
Mendonca 
Pedido: Greg & Shirley Vierra

Domingo, 31 de Janeiro
Quarto Domingo do Tempo
Comum
7:30 a.m.
Intenção:Antone & Maria B. & Joe
Silva 
Pedido: Michael & Filomena
Heilman
10:00 a.m.
Intenção: Pela Comunidade Paroquial
11:30 a.m. (Bilingue)
Intenção: Francisco Rocha 
Pedido: John & Maria Abreu
6:30 p.m. (Espanhol/St. Maria)
Intenção: Elsie Nunes
Pedido: Catherine Mendes

abundancia da presença de Deus e também
pelos seus familiares para que eles possam
consolo e paz de Deus neste momento
Nas suas orações lembrem se de: Deana receber
Abraham,
Priciliano Alejandre, Eliza Alves, Maria F. Amaral, Manuel Andrade, Bob
difícil.

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+
º

Pede se aos Alunos do 1 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.
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.
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.
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.
Os alunos do 1º Ano da
Confirmação vão estar
encarregados da liturgia da Missa
das 5:00 no Sabado, 6 de Fevereiro.

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.

O Nosso 55º Pequeno Almoço Anual com
grande Successo!

NOTÍCIAS DA CAMPANHA

Um grande agradecimento à nossa dedicada e
poderosa equipa da Cozinha, e organizadores por
terem dado o seu tempo e talento para ajudar,
também, a todos aqueles que apoiaram o pequenoalmoço através da compra dos seus bilhetes,
embora alguns não tenham vindo comer. Todas os
donativos são muito apreciados e ajudam a
compensar as nossas despesas de manutenção do
Salão. O nosso total foi mais de $6,012.00. Os
nossos agradecimentos ao Cost Less Market
pela sua ajuda.

Atenção: Anjos, no próximo fim de

Obrigado por todo o bom trabalho e os cuidados
que tiveram na limpeza da nossa igreja!
Um grande "obrigado" à equipa #7 Estelle

Coelho, Fatima Rocha, Cecelia & Cassidy
Sequeira, Mary Xavier, Ashley Lima, Lindsay &
Vicki Miguel, Michelle & Liz Machado, Chris
Cordova & Sandy Smith 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.
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.
Programa de Preparação para o Casamento...
está se preparando para iniciar novas sessões. Se
você estiver envolvido e precisa completar o
requisito de preparação de casamento, não é tarde
demais para se cadastrar. Noivos se encontrar com
um casal mentor de cinco sessões. Para mais
informações contacte,Odelta Cardoso 648-4956.

Sociedade do Altar … está aceitar donativos
para a Venda de Filhós
DOMINGO,7 de Fevereiro (Fim de Semana
da Super Bowl). Necessitam de oleo Mazola e
donativos em dinheiro para comprar farinha.
A Confirmação será no Sabado, 20
Por favor deixem os vossos donativos no
de Fevereiro às 10 da manhã e as
escritorio da paroquia. Obrigado pelo vosso
praticas serão na Sexta-feira, 19
apoio! Necessita se de muita ajuda. Por favor
ajudem para mantermos esta tradição.
de Fevereiro às 7:00 da noite.
lease volunteer to help to continue this
Magazines needed for the retreat
tradition,
call Carmel
at 668-0795
or Ines
Necessita
se
de
ajuda
no
Domingo,
7
de Fevereiro
e Segunda
- feira,
8de634on Feb. 6th. You can drop off your
2894.
Fevereiro para dar comida a 60 pessoas as duas noites no abrigo em Turlock.
magazines at the parish office or

Se
gostariam de se juntar com 3 ou 4 famílias para cuidar de ministrar aos
at the church entrances in the
necessitados
esta seria uma grande oportunidade. O que esse vínculo: Fornecer
b0x provided.
uma refeição, produtos de papel, e sumo e leite e servir a refeição. Se estiverem
interessados por favor chamar a Dina para 632-7163.

semana é o fim de semana de trazem
os mealheiros para serem despejados,
bem como a segunda coleta mensal
para a nova igreja. Agradecemos
antecipadamente pelo vosso apoio
contínuo.
Dia dos Namorados está a chegar.
Mostrem o vosso amor para sempre
através da compra de um bloco de
tijolo para aquela pessoa especial. Ele
vai durar muito mais tempo do que a
caixa de chocolates ou flores! Para
mais informações ou dúvidas, ligue
para o escritório paroquial.
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" junta a Nossa Senhora do
Rosário ou da imagem de São Jose
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.
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

A nossa colecta de 16 & 17 de
Janeiro foi: $4,595.00
O ano passado a 17 & 18 de
Janeiro foi: $4,206.00
Thank You, Obrigado &

Gracias!

