
 

 
A segunda leitura do apóstolo São Paulo aos Romanos é um dos favoritos dos envolvidos no ministério da evangelização. 

Não há discípulos "secretos" do Senhor. Aqueles que exercem uma boa administração da sua fé percebem que identificar-

se publicamente como seguidores de Cristo tem um efeito de limpeza nas suas vidas. Abertamente confessando Cristo 

torna-os mais conscientes de como eles vivem nas suas vidas diárias. Será que temos conteúdo para privatizar a nossa fé ou 

somos bons administradores de uma fé que compartilhamos, tornarmos público, e identificamos regularmente como uma 

vida em Cristo?  

 
Sabado, 13 de  Fevereiro 

5:00 p.m. Intenção: Por Todos 

Membros Falecidos do Y.L.I.  

 

7:00 p.m. (St. Maria) 

Intenção: Jose L. Borges 

Pedido: Viuva 

 

Domingo, 14 de  Fevereiro 

Primeiro Domingo da Quaresma  

 

7:30 a.m.  

Intenção: Frances Mendes   

Pedido: Familia de Manuel Mendes  

                         

10:00 a.m.   
Intenção: Pela Comunidade Paroquial 

11:30 a.m. (Bilingue)   

Intenção: Zelia Azevedo 

Pedido: Familia de John Mendonca  
 

6:30 p.m.  (Espanhol/St. Maria) 

Intenção: Delores Rosa 

Pedido: Familia  

 

 

Segunda-feira, 15 de  Fevereiro 

Não haverá Missa das 8:00 a.m.   
O Escritorio da Parquia Estará Fechado em 

Observanção do Dia dos Presidentes   

Terça-feira,16  de  Fevereiro 

8 a.m. Missa Intenção Antonio E. Vieira   

Pedido: Viuva 

Quarta-feira,17 de  Fevereiro 

8:00 a.m.  Missa  

Intenção: Antonio & Olinda Enes &  

                 Derek Rocha 

Pedido: Joe & Celina Rocha 
 

 

Quinta-feira, 18 de Fevereiro 

8 a.m. Missa Intenção: Antonio & Maria 

Dinis   

Pedido: Joao & Maria Faria  
 

Sexta-feira, 19  de  Fevereiro 

6:00 p.m. Via Sacra & Missa- Igreja Nova  

Intenção:  Joao Coelho Sr.   

Pedido: Viuva 

 

Durante a Quaresma a Missa da Sexta-

feira será  celebrada à tarde depois da 

Via-Sacra até à Pascoa.   
 

.    

Sabado, 20 de  Fevereiro 

10:00 a.m. Confirmação  

5:00 p.m.  

Intenção: Manuel Rodrigues  

Pedido: Familia de Fernando Rodrigues  

7:00 p.m. (St. Maria) 

Intenção: Jose L. Borges 

Pedido: Viuva 

 

Domingo, 21de  Fevereiro 

Segundo  Domingo da Quaresma  

 

7:30 a.m.  

Intenção: Frances Mendes   

Pedido: Familia de Manuel Mendes 

10:00 a.m.   
Intenção: Pela Comunidade Paroquial 

 

11:30 a.m. (Bilingue)   

Intenção: Manuel Rodrigues 

Pedido: Comunidade Paroquial 
 

6:30 p.m.  (Espanhol/St. Maria) 

Intenção: Delores Rosa 

Pedido: Familia  

 

Nas suas orações lembrem se de: Deana Abraham, Priciliano Alejandre, Eliza Alves, Maria F. Amaral, Manuel Andrade, Bob 

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, John & Sandra Gisla, 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, Lily Sousa, Amaro Souza, Manuel 

F. Souza, 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.   

 

Primeiro Domingo da Quaresma, 14 de Fevereiro de 2016 

A Colecta para a Campanha das 

Comunicações Católicas será este fim de 

semana,  13 & 14 de Fevereiro.  Esta 

colecta ajuda a apoiar os ideais 

importantes da fé católica através de todos 

os meios de comunicação como dirigidas 

pelo Santo Padre. Por favor sejam 

generosos quanto possam como a metade 

desta colecta  vai para o nosso media 

Diocesano 

 

Damos os Parabens aos novos membros  da nossa Comunidade de Fé Católica, 

que foram batizados o fim de semana passado: Alena Grace Dias filha de  

Dominic & Amanda, Carter Marques Dias & Haley Rae Dias filhos de Lucas & 

Lacy, Frankie Lynn Rodrigues filha de Jonathan and Kristine, and Isabella 

DeFatima Vitorino filha de Paulo & Madalena.  Rezamos  para que eles e suas  

famílias  continuem  a crescer na fé e no amor de Jesus enquanto permanecem 

juntos da  Sua igreja. 
 



A Sociedade Altar agradece a todos os que 

apoiaram a venda de Filhós o fim de semana 

passado, fizeram donativos, e aos que compraram e 

especialmente todos aqueles que deram o seu tempo 

e talento para fazer as deliciosos Filhós para que 

todos podessem desfrutar! A venda rendeu 
$2,045.00. 
 

Obrigado por todo o bom trabalho e os cuidados 

que  tiveram na limpeza da nossa igreja! 

  Um grande "obrigado" à equipa #1 Os 

membros do nosso Coro  Portugues  e suas 

familias 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 nossa preparação da Quaresma principiou 

com as Via-Sacra …. 
todas as  Sextas-feiras às 6:00 p.m. durante a 

Quaresma seguida de Missa.  
Vamos mais uma vez ter as nossas ceias das 
tradicionais  sopas  da Quaresma no Salão 

depois da Via Sacra excepto a 11 de Março 

Jantar em beneficio da Igreja Nova). 

Agradecemos às seguintes  organizações que se 

ofereceram para ajudar com as sopas com o seu 

talento, tempo e tesouro  

19 de Fevereiro – P.F.S.A.     

26 de Fevereiro  – S.P.R.S.I.  

4 de Março  – Y.L.I.  

11 de Março – Jantar de Peixe- Igreja Nova  
18 de Março –TBA (A ser anunciado) 

TBA= A ser anunciado 
 

Esmolas Durante  a Quaresma, lembre-se 
das famílias menos favorecidas da nossa 
comunidade, trazendo artigos não-perecíveis, 
todos os domingos durante a Quaresma, para 
a nossa despensa  do Hilmar Helping Hands.  
14 de Fevereiro   - doces de frutas 

21 de Fevereiro -Cereal 

28 de Fevereiro  - Pasta & Sauce 

6 de Março  - Refeições em caixas ou latas  

13 de Março   –Sopas.  

Claro que aceitamos  qualquer artigo e todos 
são muito apreciados . Por favor coloquem nos 
cestos na igreja todos os domingos. Obrigado, 
antecipadamente pela vossa generosidade 
 

Em comemoração da nossa nova igreja mais uma 

vez vamos  publicacar um Novo Diretório da 

Paroquia. O último diretório foi feito em 2005. 

Desde então, a nossa família paroquial tem crescido 

e queremos incluir as muitas caras novas, bem como 

as novas adições às  famílias existentes. 

Cada família que participe receberá um diretório 

complementar, bem como uma foto 8x10 da sua 

escolha. 

  As marcações principiam no proximo fim de 

semana  6 & 7 de Fevereiro depois de todas as 

Missas  para as seguintes datas para tirarem as 

fotos: de 24-27, e  2-4, 22-23 & 29-30 de Março.  

Por favor, não perca esta oportunidadeste evento  

para a posteridade  da paróquia. O nosso diretório 

não ficará  completa sem você! 

 

 

         

Notícias da Educação Religiosa+ 
Agradecemos a  Arminda 
Machado, Paula DeOliviera e 
Martha Bamber por terem ajudado 
com o Retiro do Primeiro Ano da  
Confirmação o fim de semana 
passada.  
 

A Confirmação será no Sabado, 20 
de Fevereiro às 10 da manhã e as 
praticas serão na Sexta-feira, 19 
de Fevereiro às  7:00 da noite.    
Necessita de Acolitos e Ministro 
da Eucaristia, por favor chamar a 
Dina para 632-7163 se poderem 
ajudar.  
 

Os alunos da Catequese  estão a 

vender bilhetes para uma  rifa. 1º 

Prémio é um Estudantes CCD está 

vendendo bilhetes de rifa. 1º Prémio é 

um  Ipad Air , também há caixas de 

queijo,1  pizza grande por   mês 

durante um ano da Pizza Plus. 

Origami Locket Coruja com 

certificado. Cesta com produtos do 

Avon,  e muito, muito, muito mais. 
 

Necessita mos dos Certificados de 
Baptismo das  crianças  que se estão 
preparando para a Primeira 
Comunhão. Por favor entreguem nos 
até Terça-feira, 9 de Fevereiro.  
 

Haverá uma reunião com os pais das 
crianças que vão fazer a 1ª Comunhão 
na Terça-feira, 1 de Março às 6:30pm .  
 

A tradição de dar presentes a todas 

as Missas  durante a Quaresma e na 

Páscoa, continua. Estamos aceitando 

donativos  para esses presentes em 

memória ou em honra de um ente 

querido. Os nomes do patricionador 

serão inscritos nos presentes . Se 

gostariam de ajudar, por favor chamar 

a Dina para 632-7163. Estes presentes 

serão entregues a cada criança que 

esteja presente a uma das Missa dos 

fins de semana.  

 
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. 
 

Devido aos feriados neste fim 
de semana prolongado, não 
haverá catequese no Domingo, 
14 de Fevereiro e na Terça-
feira, 16 de Fevereiro.  

 

  Relatório Mensal das Finanças 
As nossas receitas  do mês de Janeiro 

rendas, casamentos e baptizados 

totalizaram: $32,022.50.  As nossas 

despesas de Janeiro (eletrico,gas e 

agua, avaliações diocesanos e 

Educação, impostos de propriedade, 

reparos, manutenção, despesas do 

Escritório e da igreja, salarios, 

impostos dos salários e seguros 

totalizaram $30,355.74 

Bottom Line $1,666.76 

 
 

 

NOTÍCIAS DA CAMPANHA 

 
Ainda podem comprar os Blocos  de 

tijolo. O próximo pedido será enviado 

na Segunda-feira 16 Fevereiro. 

Para mais informações ou dúvidas, 

chame  para o escritório paroquial ou 

também podem  fazer o vosso pedido 

on-line: 

www.engravedbricks.com/campaign/

holyrosary  
 

Marquem a Data 
Jantar de Peixe, Dança e 

Arrematações serão a 11 de Março. 

Os bilhetes são $ 25,00 para adultos. 

O delicioso menu inclui:  atum frito 

marinado,  filétes de peixe frito, 

batata branca e doce,  arroz doce, pão 

de milho e papos secos , salada e 

vinho. Para levar para casas a partir 

das 5:00 - 6:30 e o jantar seráservido 

das 7:00-9: 00. Seguido de 

Arrematações e Dança será até meia-

noite! Podem comprar os bilhetes no  

escritório paroquial. 

Os bilhetes vãoestar à venda depois 

de todas as Missas nos fins de 

semana de 27 & 28 de  

Fevereiro e 5&6  de Março para 

vossa conviniencia.  
 

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.  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.  
year. The annual offering for each 

candle is $250.00. 

For further information please pick 

up a form at the church entrance or 

call the parish at 667-8961.  

 

A nossa  colecta 6 & 7  de Fevereiro 

foi: $4,761.00 

 O ano passado a   6 & 7 de 

Fevereirofoi: $4,152.00 

Thank You, Obrigado & Gracias! 

As declarações das vossas 

Contribuições já estão prontas . 

Podem chamar o escritório paroquial. 

http://www.engravedbricks.com/campaign/holyrosary
http://www.engravedbricks.com/campaign/holyrosary

