
        

      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabado, 22 de Agosto  de 2020 
 

5:30 p.m. Missa Pela Internet 

Intenção:  Por Todos os Membros 

Falecidos da Familia  de Angela 

L. Machado    

7:00 p.m. Missa Português Pela 

Internet  
Intenção:  Manuel & Ludevina  

                Nascimento    

Pedido:: Felismina Noronha  

 
 

Domingo, 23 de Agosto de 2020 
Vigessimo Primeiro Domingo do Tempo 
Comum  

7:00 a.m. Missa 

Intenção:  Harold DePalma 

Reqeusted by: Rose & Ann 

DePalma 

8:00 a.m. Missa Portuguesa 

Intenção: Jose Galhandro  

Pedido: Viuva & Familia  

Intenção:  Teresa Pires    

Pedido: Carolina Sousa &  

                        Familia 

Intenção:  Mateus & Maria Couto 

Requested by: Jose Couto & 

Family  
 

9:00 a.m.  Mass 

Intenção:  Maria E. Martins  

Pedido: S.P.R.S.I.  

Intenção:  Jose V. & Maria L.  

                 Lourenco  

Pedido: Pat & Connie Bivens  

                        Familia  
 

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

Intenção: Pela Comunidade Paroquial   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Quarta-feira, 26  de  Agosto de  2020 

8:00 a.m.  Missa-Na Rua 

Intenção:   Joe B. Coelho 

 Pedido: Viuva 

Intenção:Joao Faria   

Pedido: Viuva 

 
Quinta-feira, 27  de  Agosto de  2020 

8:00 a.m.  Missa-Na Rua 

Intenção:   Tony Joe Alves  

 Pedido: Comunidade Paroquial   

Intenção:Ramos 

Pedido: Adeline Nelson 
 

Sexta-feira, 28 de Agosto  de 2020  

8:00 a.m. Missa-Na Rua 

Intenção:  Richard Avila     

 Pedido: Mãe  
 
 

Confissões 5p.m. to 6:00 p.m. 

Apenas nos carros 
 

Sabado, 29 de Agosto  de 2020 

9:00a.m. Primeira Comunhão 

Intenção:Por Todas as Crianças do 

Mundo  

 

5:30 p.m. . Missa Pela Internet 

Intenção:  Valerie Krug 

Pedido: Pais 

7:00 p.m. Missa Português Pela 

Internet  
Intenção:Teresa Alves & Urbano                            

 Nascimento & Laudelina Lawrence   

Pedido: Felismina Noronha  

 
 

Domingo, 30 de Agosto de 2020 
Vigessimo Segundo Domingo do Tempo Comum  

7:00 a.m. Missa 

Intenção:  Maria A. DaPonte 

Pedido: Y.L.I. #223 

 

8:00 a.m. 8:00 a.m. Missa 

Portuguesa 

Intenção: John Verissimo  

Pedido: Comunidade Paroquial   

Intenção:Joao & Vitalina Coelho 

               Mateus & Maria Couto  

Pedido: Tony Couto 

Intenção:Felecidade Mancebo  

Pedido: Cremilde Fontes  
 

 

9:00 a.m.  Missa 

Intenção:Antonio & Rosa Tristao  

Pedido: John & Rose Tristao  
 

 

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

Intenção: Pela Comunidade Paroquial   

Nas vossas orações lembrem se de Eliza Alves, 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,  

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 

 

Vigéssimo Primeiro Domingo do Tempo Comum ~ 23 de Agosto de 2020 

 Neste evangelho, Pedro nomeou Jesus como o Messias. Mais tarde, Jesus nomeou Pedro como o alicerce da Igreja terrestre 
e deu-lhe as chaves do poder. Pedro deveria ser como o administrador de um palácio, tomando decisões pela comunidade da 
Igreja. Deus prometeu apoiar as decisões de Pedro. Às vezes parece uma responsabilidade terrível, mas ps nossos filhos  
vêem nos como a rocha sobre a qual constroiem muitas coisas: a sua confiança em outras pessoas, a sua esperança e, 
certamente, a sua fé nas promessas de Deus. A maneira como os nossos filhos nos veem reagindo aos outros, o que eles 
nos ouvem dizer e o que nos vêem fazer, moldará quem é Jesus nas suas vidas. Reservar um momento para orar por 
orientação e sabedoria antes de agirmos ou reagirmos a uma situação pode ser apenas o suficiente para deixar Jesus entrar. 

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

ARMAZEM. Por favor trangam uma cadeira. 

 

Lembremos  pelos nos fieis 

defuntos em especialmente 

por Timonthy Silva, Maria 
Terra & Jose Soares para que 

recebam o fruto abundante da 

presença de Deus e também 

pelos os seus entes queridos 

para que recebam a consolação 

e a paz de Deus neste momento 

difícil. 



O Clube Cabrillo tem o seu Jantar  

Anual de Galinha de Churrasco 

Domingo, 30 de Agosto 

11am-3pm. Os Bilhetes são $15.00 

Por favor mostrem o vosso apoio! 

Apenas para levar para casa 

 

 

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.  

 
 
 

 

           
o 

Noticias da Educação Religiosa+ 

 

Teremos as Formas para as  
matriculas da Catequese  a partir 
de 16 de Agosto.  Se tiverem alguma 
pergunta por favor chamar para o 
escritorio da Catequese 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. 
 

Necessita se de ajuda  durante o ano 

escolar da Catequese, quando fizermos a 

transição para as aulas presenciais. Se  

puderem ajudar na terça-feira, das 2:10 às 

2:30 e das 3:30 às 4:00, ligue para Dina 

para o  telefone 632-7163. 

 

Já principiamos a fazer o teste das 

orações, se o vosso filho está se 

preparando para receber o Sacramento da 

Confirmação em 2021, por favor, façam 

um apontamento para o teste  antes de 30 

de setembro. Podem ligar para o numero 

632-7163. 
 

Necessitamos de uma  catequista do jardim 

de infância  para o nosso Programa de 

Educação Religiosa na terça-feira das 2:30 às 
3:45. Se gostariam de saber mais informações, 

ligue para Dina para 632-7163. Começaremos 

com o ensino à distância e, em seguida, 

passaremos para o ensino presencial nas salas de 
aula.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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.  

 

 Novo na nossa Comunidade!  

BEM VINDO! 

Por favor, apresentem-se se chegaram 

recentemente. A Nossa paróquia e a nossa 

equipa pastoral fará tudo o que pudermos 

para que  se sinta parte da família da 

nossa igreja. Chamem para (667-8961) se 

vos pudermos ajudar ou se  gostariam de 

se envolver em qualquer atividade ou 

programa paroquial. 

 

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! 

 

Um agradecimento especial vai 

para as seguintes pessoas por 

terem ajudado a limpar o 

terreno da paróquia na 

preparação para a primeira  

Comunhão ao ar livre: Joao 

Lemos, Carlos & Tina Rocha, 

Joao BertãoManuel Drumonde, 

Michelle Machado e padre  Isaque 

 

 

 

A nossa  colecta de 15 & 16 de Agosto = $4,644.00 / O ano 

passado  17 & 18  de Agosto: $3,945.00 
As nossas contribuições totais no OSV para o mês de Julho foram  

$ 4.280,00 

Total de famílias usando este método de dar 98  

Aproveitamos para agradecer aos paroquianos que reavaliaram a sua 

contribuição semanal para a colecta, bem como àqueles que continuam enviando 

as suas contribuições pelo correio, embora não estejam participando da missa 

pessoalmente. 

O vosso apoio contínuo agora, mais do que nunca, faz uma diferença substancial. 

Obrigado! 

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. 
 

Relatório mensal de finanças 

As nossas receitas  do mês de Julho (coleta, 

rendas, casamentos e batismos) 

Totalizaram $33,710.91 

Nossas despesas de  Maio $18,875.87 
Nossas despesas de  Maio (serviços 

públicos, avaliações diocesanas e 

educacionais, impostos sobre propriedades, 

reparos, manutenção, despesas com 

escritórios e igrejas, salarios, impostos e 

seguros dos salarios) Totalizaram 

$26,248.72 

Diferença -$7,372.85 
 

http://www.hilmarholyrosary.org/

