
        

      
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabado, 18 de Julho de 2020 

 

5:30 p.m. Missa Pela Internet 

Intenção:  Jeff Esteves 

Pedido: Mary Esteves  

Intenção: Maria DaSilva   

Pedido: Familia & Amigos  
 

7:00 p.m. Missa Português Pela 

Internet  
Intenção: Maria DaSilva   

Pedido: Familia & Amigos 
 

Domingo, 19 de Julho de 2020 
Decimo Sexto Domingo do Tempo Comum  

  
  

7:00 a.m. Missa 
Intenção: Pela Comunidade Paroquial   



8:00 a.m. Missa Portuguesa 

Intenção:  Joao, Maria & Anselmo   

                  Silveira  

 Pedido: Manuel & Fatima  Silva   
 

9:00 a.m.  Missa 

Intenção:  Maria E. Martins  

Pedido: Mr. & Mrs. Manuel   

                         Ornelas   

Intenção:  Pelos Membros Vivos  & 

Falecidos da Sociedade do Altar do   

Santo Rosario/St. Maria  

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

 

 
 

 

       Quarta-feira, 22 de  Julho de  2020 

8:00 a.m.  Missa-Na Rua 

Intenção:  Aires Agueda  

 Pedido: Rosa Agueda  

 
Quinta-feira, 23 de  Julho de 2020 

8:00 a.m.  Missa-Na Rua 

Intenção:  Pelos Membros Vivos  & 

Falecidos da Familia Maria S. Vieira 
 

Sexta-feira, 24 de Julho de 2020  

8:00 a.m. Missa-Na Rua 

Intenções de: Joao&Maria Bertao  

  Pedido:   Filho  
 

Confissões 5p.m. to 6:00 p.m. 

Apenas nos carros 
 

 

 

 
Sabado, 25 de Julho de 2020 

 

5:30 p.m. Missa Pela Internet 

Intenção:  Hazel Santos  

Pedido: Gerard Santos Family  

Intenção:  Frank Homen   

Pedido: Kathy Vaz  

 

7:00 p.m. Missa Português Pela 

Internet  
Intenção:  Joe B. Coeho   

Pedido: Viuva & Familia  
 

Domingo, 26 de Julho de 2020 
Decimo Setim Domingo do Tempo Comum  

  
  

7:00 a.m. Missa 
Intenção: Pela Comunidade Paroquial   



8:00 a.m. Missa Portuguesa 

Intenção:  Valentim B. Mouro  

 Pedido: Viuva & familia    

Intenção:  Bernando Nunes &  

                Eduino Gomes  

Pedido: Manuel & Maria  Gomes 
 

9:00 a.m.  Missa 

Intenção:  Julia Silva   

Pedido: Familias Brindeiro & Cox                

                        
 

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

 

Nas vossas orações lembrem se de Eliza Alves, Joao Avila, Olivia Avila,  Charles Bausano, Dan Coelho, Elizabeth DeSousa, Joe 

Dutra, Randy Edwards, Jr., Rosa Fagundes,Frank Freitas, Jared Germann, Joe Louro,  Frank Anthony Freitas, Woody 

Jorritsma, James K. Mann, Patrick McSweeney, Manuel Mendes, Maria Pessoa, Carolina Sousa, Piper Sousa, Luciano Terra,  

Monica Towmey, Jeanne Tristant    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 para 667-8961 

 

 

Decimo Sexto Domingo do Tempo Comum  ~ 19 de Julho de  2020 

 Este evangelho é uma maneira de explicar por que existe o bem e o mal no mundo de hoje. Como Jesus explicou na 

parábola, as ervas daninhas (ou o mal) podem crescer com o trigo (ou o bem). Somente na colheita (o tempo do fim) Deus 

separaria o bem do mal, assim como o fazendeiro separará o trigo das ervas daninhas na parábola de Jesus. Como 

respondemos aos nossos filhos quando perguntam por que é que as coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa parábola do 

trigo e das ervas daninhas pode ser uma maneira de explicar por que Deus permite que o mal, como as ervas daninhas, cresçam 

próximo à bondade no  nosso mundo de hoje. O mal realmente não terá desaparecido até a plenitude do Reino de Deus. 

ESTEJAM SEGUROS E SAUDÁVEIS 

Lembrem-se  usar as vossas  máscaras ao vir à igreja 

PARA A VOSSA PROTEÇÃO E PARA A DAQUELES À VOSSA VOLTA. 
 

ATENÇÃO: TODAS AS MASSAS SERÃO CELEBRADAS NA RUA  DO LADO  DO EDIFÍCIO DO 

ARMAZEM. Por favor trangam uma cadeira. 



           ESTE DOMINGO  
 

 

 Está muito Calor para cozinhar!  Deixem 

o Y.M.I. de Hilmar. cozinhar. Apenas 

para levar para casa.  Passem nos seus 

carros e levem a deliciosa  galinha de 

Churrasco este Domingo, 19 de Julho das  

11:00a.m-3 p.m. A ementa inclui ½ 

galinha, feijão, salada, pão e bolacha.  Os 

bilhetes são $15.  Chamar o  Manuel 

Drumonde 988-3656 ou Leonard Costa 

620-3338 

Por favor, apoiem os homens do Y.M.I. 
para que possam continuar as suas boas 

obras que beneficiam a nossa comunidade. 

Podem comprar os bilhetes no Escritório 

Paroquial. 
 

Ajude a manter os nossos parques de 

estacionamentos seguros, precisamos de 

mais voluntários para patrulhar os nossos  

parques de estacionamentos durante as  

missas. Se puderem ajudar ou desejarem 

mais informações,chame  para o Manuel 

Avila para 380-1525. 

Aproveitamos esta oportunidade para 

agradecer àqueles que estão servindo 

atualmente neste ministério. 

 

As equipas de limpeza precisam de novos 

membros. Atualmente, a nossa paróquia 

tem  9 equipas que  semanalmente limpam 

a igreja num horário rotativo. Se  gostariam 

de fazer parte de uma equipa, chame  para a 

Carmel Caetano para o numero  668-0735 

ou  para o escritório da paróquia para 667-

8961.  

 

Sintonize o rádio relevante 840 AM 
Talk Radio for Catholic Life 

Ajuda a Igreja na Nova Evangelização, 

fornecendo programação relevante por meio de 

plataformas de mídia para ajudar as pessoas a 

preencher a lacuna entre fé e vida cotidiana. 

Panfletos informativos e adesivos estão 

disponíveis na entrada principal da igreja. 

 

           
 

Noticias da Educação Religiosa+ 

Teremos as matriculas para a   

Caquetese assim que recebermos as 

orientações da Diocese. Obrigado 

pela vossa paciência. 
 

Os testes das orações serão realizados 

no mês de Julho por apontamento. Se os 

vossos filhos estiverem se preparando para 

receber o Sacramento da Santa Eucaristia 

em Maio de 2021, ou são alunos do 2º ano  

da confirmação do 2º ano, faça um 

apontamento para o exame das oraçóes 

chamando para para 632-7163. 

 

Necessita se de Catequista para o 2º 

Grau para o Programa de Educação  
Religiosa às  Terças-feiras das 2:30-
3:45pm.  Se desejarem mais 
informações  por favor chamar a  
Dina para 632-7163. 
 
Necessita se de Catequista para o 9º 
Grau às Quartas-feiras à noite das  
6:45-8:30pm para o Programa de 
Educação  Religiosa. Se poderem 
ajudar por favor chamar a  Dina 
para 632-7163. 
 

Artigos  necessários para o próximo 

ano de educação religiosa: 

desinfetante para as mãos, toalhetes de 

limpeza e toalhas  de papel. Ao sair 

para fazer compras, considerem 

comprar agumas destes artigos para o 

nosso Programa de Educação. 

Obrigado pelo vosso apoio.    

 

Precisamos de catequistas 

substitutos para o ano letivo de 

educação religiosa 2020-2021: temos 

aulas aos Domingos das 8:30 às 9: 

45AM do K-10, terça-feira das 2: 30-

3: 45 séries K-3Rd e 4 :00-5:15pm 

para as séries 4-6 e Prep. Sacramental, 

Quartas-feiras das 6: 45-8:30 séries, 7º 

e 2º ano de confirmação. e Quintas-

feiras em Stevinson, das 2:00 às 3:30. 

Se  estiverem interessados em ensinar, 

por favor chamar a  Dina para 632-

7163  para mais  informações. 

 

Temos um inquerito no nosso site 
da Paroquia, para os pais das 
crianças da Catequese 
www.hilmarholyrosary.org.  Tirem 
um momento para preenchê-lo 
sobre o próximo Ano da Educação 
Religiosa. Apreciamos  a vossa 
opinião. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
O Santo  Rosario agora oferece 

modo como fazer os seus donativos 

online….   ~Conveniente 

~Simples 

~Securo  

Simplesmente visite o: 

www.hilmarholyrosary.org 

Clique no logo tipo online OSV 

Abra uma conta 

Escolha: uma vez, semanalmente ou 

mensalmente 

É tão fácil…. Comece a dar hoje! 

93 Familias já assinaram até à data.  
 

Procuram um presente especial 

para um sacramento especial como 

o Batismo, Primeira Comunhão, 

Confirmação ou Casamento? 

Comprar uma Vela Memorial Anual 

em homenagem a um ente querido ou 

por uma intenção especial é uma 

maneira maravilhosa de lembrar o 

vosso ente querido enquanto apoia a 

paróquia e embeleza o espaço sagrado 

da nossa igreja. A vosssa vela 

memorial de Nossa Senhora do 

Rosário ou a da imgem  de São José 

estará "aceza" por um ano inteiro em 

homenagem a sua amada ou a sua 

intenção especial. 

 

Poremos uma placa exibindo o nome 

da vossa intenção  na frente de cada 

vela. E permanecerá por um ano. 

A oferta anual para cada vela foi 

reduzida para  $ 150.00 

Para mais informações, por favor, 

levem  uma forma que está na entrada 

da igreja ou chame  para a paróquia 

para 667-8961.  

 

 

  
Relatório mensal de finanças 

As nossas receitas  do mês de Junho (coleta, rendas, casamentos e batismos) Totalizaram 

$37,162.02 
Nossas despesas de  Junho (serviços públicos, avaliações diocesanas e educacionais, 

impostos sobre propriedades, reparos, manutenção, despesas com escritórios e igrejas, 

salarios, impostos e seguros dos salarios) Totalizaram $29,129.36 

Diferença $8,032.66 

A nossa  colecta de 11 & 12 de Julho = $4574.00 /  
O ano passado a  13 & 14  de Julho foi: $3,674.00 

 

Thank You, Obrigado & Gracias! 
 

http://www.hilmarholyrosary.org/
http://www.hilmarholyrosary.org/

