
 

 

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  

 

 

Segunda-feira, 22 de  Fevereiro 

Não haverá Missa das 8:00 a.m.   

Terça-feira,23  de  Fevereiro 

8 a.m. Missa Intenção:Manuel & 

Margarida Raulino   

Pedido: Luis & Maria Cardoso 

Quarta-feira,24 de  Fevereiro 

8:00 a.m.  Missa  

Intenção: Manuel C. & Adriana Sousa  

Pedido: Manuel & Ida Souza 

 

Quinta-feira, 25 de Fevereiro 

8 a.m. Missa Intenção: Joseph V. Macklin  

Requested by: Madison Grace 

Intenção: Mario Cardoso 

Pedido: Luis & Angela Oliveira 
 

Sexta-feira, 26  de  Fevereiro 

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

Intenção:  Jose & Maria Galhandro  

Pedido: Maria Galhandro 

 

Durante a Quaresma a Missa da Sexta-

feira será  celebrada à tarde depois da 

Via-Sacra até à Pascoa.   
 

.    

Sabado, 27 de  Fevereiro 

10:00a.m. Missa de Funeral por 

                 Antonio Reis Avila 

2:00 p.m. Casamento(St. Maria) de:  

Gabriela Aguilar & Carlos Luis 

5:00 p.m. 

Intenção: Cesar Machado  

Pedido: Horacio & Linda Silva 

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

Intenção: Maria A. Pacheco 

Pedido: Jordon & Rosemary Ouse 

       

Domingo, 28 de  Fevereiro 

Terceiro  Domingo da Quaresma  

 

7:30 a.m.  

Intenção:Joao Coelho Sr. & por todos 

membros da familia já Falecidos  

Pedido: Vitalina Coelho 

 

10:00 a.m.  

Intenção: Joe V. Lourenco
Pedido: Filhos 

 

11:30 a.m. (Bilingue)   

Intenção: Antonio E. Vieira   

Pedido: Viuva 
 

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

Pedido: Joe & Judy Souza 

 
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, Romero Diaz, 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, Elmira Machado, Gerald Martin, Ralph & Esther Martinez, Adam Mattos, 

Fatima Melo, Carmen Mora, Robert Mora Jr. , Helen Morris, Jim Nichols, Maria Nunes, Joey 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.   

 

Segundo Domingo da Quaresma, 21 de Fevereiro de 2016 
  Na segunda leitura de hoje, aprendemos que nos princípios da vida cristã  São Paulo  era observar e imitar os outros 

seguidores de Cristo. Há um padrão para a vida cristã que São Paulo quer que os outros  descobram e, em seguida, 

imitar. Este padrão inclui uma vida de oração, abnegação, sacrifício, e cuidar dos outros, incluindo a nossa família 

de fé. Bons administradores escolhem os seus amigos sabiamente. Eles cultivam amizades com outros mordomos 

cristãos, passam tempo com eles, observam como eles vivem, fazem perguntas sobre sua fé e aprendem com eles. 

Quem são os vossos  amigos? eles são bons administradores da sua fé? eles são aqueles que podem ajudá-lo na 

vossa caminha da  fé?  

Lembremos  rezar pelos nossos defuntos, especialmente   for  Jose Santos 

para que ele possam receber a abundancia dos frutos da presença de Deus e também 

pelos  seus familiares para que possam receber consolo de Deus e paz neste 

momento difícil. 
 



Obrigado por todo o bom trabalho e os cuidados 

que  tiveram na limpeza da nossa igreja! 

  Um grande "obrigado" à equipa #2 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! 

 

ATENCÃO:  Os Grupos e ministerios da 

Paroquia vai tirar as fotos este Dominogo, 21 

de Fevereiro principiando ás 12:30. 

 

         

Notícias da Educação Religiosa+ 
Bem-vindo Mons. Harvey Fonseca. 

Ele se junta a nós na manhã deste sábado 

para confirmar os jovens de nossa 

paróquia. Nós celebramos a nossa união 

na família de Jesus. Apelamos ao dom do 

Espírito Santo sobre o  nosso grupo  da 

Confirmação, e sobre toda a nossa 

paróquia. Lembremo nos seguintes 

confirmandos nas nossas orações à 

medida que recebem o sacramento da 

Confirmação:  David Alvaraz, Tyler 

Amarante, Bradly Cardoso, Hailey 

Chaves, Carlos Chavez, Mitchell 

Coleman, Veronica Corona, David 

Edwards, Kaitlyn Egli, Bailey Fernandes, 

Sara Gomes, Susie Gomes, Monic 

Gonzalez, Tatumn Holland, Cassidy 

Leonardo, Bianca Lopes, Andrew 

Machado, McKenzie Martinez, Marcus 

Mouro, Madison Pierce, Jayden 

Pires,Sammantha Ramos, Grace Rocha, 

Paul Rocha, Cassidy Sequeira,Cassandra 

Silveira, and Lucas Vaz. Agradecemos às  

Catequistas do 2º ano para prepará-los 

para este dia especial, Daniel Machado 

Jr., Bernadette Silveira, Allyson Sousa, 

Andrew Vieira, e Ryan Zavala. 

 
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 .  
 
É altura de principiar a  de pensar sobre a 

Páscoa: A Procura Anual de Ovos da 

Pascoa  será no Domingo 27 de Março, 

depois a 10:00. Necessitamos de  ovos  

plástico cheios de bombons da Páscoa, e  

de  prêmios para cada grupo de idades.  

Os prêmios podem ser coelhos grandes de 

chocolate, cordas de saltar, etc.  Podem 

deixar os vossos donativos  no Centro 

Paroquial de Segunda –Quinta das 8-12 & 

1-3 p.m. ou durante as classes da  

Catequese.  Tambem, necessitamos de 

preparar o relvado e esconder os ovos da 

Pascoa. Se poderem ajudar por favor chamar 

a Dina.  . 

 

 

Marquem a Data para a Partida 

de Cartas  Anual em  beneficio 

da Igreja Nova a 3 de Abril de 

2016. 

 

O 8º  Bunco Anual será no 

Dominogo, 17 de Abril. Para 

mais  informações contacte Nisa 

Cox 480-5191 ou Leonette Andre 

604-2830. 
 

 

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. 
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 de   13 & 14  de 

Fevereiro foi: $4,769.50 

 O ano passado  14 & 15 de 

Fevereiro foi: $3,366.00 

Thank You, Obrigado & Gracias! 

As declarações das vossas 

Contribuições já estão prontas . 

Podem chamar o escritório paroquial 
available by calling the parish office. 

 

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

