
        

      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabado, 3 de Outubro de 2020 
5:30 p.m. Missa Missa Pela Internet 

Intenção:   Jose & Clara Homen   

Requested by: Manuel & Maria  

                        Silveira  

7:00 p.m. Missa Português  Internet  

Intenção:    Jose Luis Melo  

Requested by:Leigia Melo  

 
 

Domingo, 4 de Outubro de 2020 
Vigessimo Setimo Domingo do Tempo Comum  

8:00 a.m. Missa 

Intenção:  Dan Ramos

Pedido: Delores Mendes

9:00 a.m. Missa Portuguesa 

Intenção: Pais  & Irmãos Falecidos 

de  Antonio Brasil   

Pedido: Antonio Brasil  

Intenção:  Pelos Membros Vivos  & 

Falecidos da Familia  

Pedido: Maria S. Vieira   

10:00 a.m.  Missa 

Intenção:  Por Todos os Inscritos no 

Livro Legado da Fé  

 

4:30 p.m. Missa ( Missa da tarde) 

Intenção:  Pelos Membros Vivos & 

Falecidos da Familia    

Pedido: Veber & Ana Caetano 

Intenção:  Jose I. Borges 

Pedido: Lee & Dina Borges 

 

6:00 p.m. Espanhol/St. Maria) 

Intenção:Pela Comunidade Paroquial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Quarta-feira, 7 de  Outubro 

8:00 a.m.  Missa-Na Rua 

Intenções de: Andrew Cabral    

“Happy 22nd Birthday” 

Pedido: Familia   

Intenção:    Teresa Costa  

Pedido: Viuvo 

  
Quinta-feira, 8 de  Outubro de  2020 

8:00 a.m.  Missa-Na Rua 

Intenção:  Valerie Krug    

Pedido:Familia de Jeanne Tristant   

Intenção:    Maria DeSilva   

Pedido: Mr.& Mrs.  

                        Ron Giannone 
 

Sexta-feira, 9 de Outubro de 2020  

8:00 a.m. Missa-Na Rua 
Intenção:    Antonino Rosa 

Pedido: David & Shelli Cunha  

Intenção:    Dan Ramos 

Pedido: Delores Mendes 

 

Adoração do Santissimo 

Sacramento até às  5 p.m. 
 

Confissões 5p.m. to 6:00 p.m. 

Apenas nos carros 
 
 

                                     Sabado, 10 de Outubro de 2020 
5:30 p.m. Missa Missa Pela Internet 

Intenção:   Tony & Angie Vierra &   

                 Anthony Joseph Alves    

Pedido: David & Diane Alves 

 

7:00 p.m. Missa Português  Internet  

Intenção:   Jorge Bettencourt  

Pedido:Varrgelia & Aurea  Arruda  

 
 

Domingo, 11 de Outubro de 2020 
Vigessimo Oitavo Domingo do Tempo Comum  

8:00 a.m. Missa 

Intenção:  Jose R. Vieira

Pedido: Adelaide Garcia 

9:00 a.m. Missa Portuguesa 

Intenção: Maria E. Martins   

Pedido: Mr. & Mrs. Manuel  

                       Ornelas  

Intenção:    Frank Homen 

Pedido: Viuva & Filho 

 

10:00 a.m.  Missa 

Intenção:  Antonino & Maria P. 

Rosa  

Pedido:: Manuel & Genia Rosa 

Intenção:    Pais & Avos de  

                 Mary Esteves 

4:30 p.m. Missa ( Missa da tarde) 

Intenção: Hazel Santos  

Pedido: Manuel & Maria  Almada 

 

6:00 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,Elvira Freitas, Jared Germann, Joe Louro,  Frank Anthony Freitas, Woody Jorritsma, 

Patrick McSweeney, 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 

 

 

Vigessimo Setimo Domingo do Tempo Comum ~ 4 de Outubro de  2020 

 Reflexão do Evangelho: Deus nos deu uma grande colheita em nossos filhos. A colheita pode não ser perfeita ou 
uma colheita abundante em todos os sentidos, mas, no entanto, a colheita é um presente precioso de Deus. Como 
os inquilinos gananciosos, há coisas em nossas vidas que nos afastariam das nossas responsabilidades para com 
os nossos filhos. Quais são as coisas a que cedemos e como justificamos a sua interferência? Talvez seja o nosso 
trabalho. É claro que precisamos sustentar a nossa família, mas o nosso estilo de vida vale a pena compensar pela 
quantidade de tempo que passamos com os nossos filhos? Os nossos amigos, hobbies, ambições às vezes 

atrapalham o tempo da família? O evangelho de hoje  desafia nos a valorizar os frutos da nossa colheita. 



 As bandeiras, fotos e certificados da 1ª 

Comunhão estão prontas para serem 

recolhidas no escritório paroquial dos 

que fizeram a Primeira Comunhão a 31 

de Julho e 15,  29 de Agosto e 12 de 

Setembro.   

 

Estão registrados? 

Se são  novos na nossa paróquia ou já 

estão aqui há algum tempo, mas não 

estão registrados como paroquiano, 

tirem  alguns minutos para se registrar 

conosco. Os formulários encontram-se 

no escritorio da paroquia. Gostaríamos 

de conhecê-los! 

 

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.  

 
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.  
 

Ajude-nos a manter nosso registro 

atualizado! 
Será que  estão na nossa lista de 

correspondência paroquial? Não recebem as 

nossas cosrrespondências paroquiais? Num 

esforço para manter o nosso registro 

atualizado, precisamos da vossa   ajuda. 

Alguns pensam que porque moram aqui há 

anos, ou foram batizados aqui, ou talvez os 

seus filhos frequentem o CCD estão 

registrados na Paroquia do Santo Rosário/ 

Santa  Maria. Não há obrigação de registro, 

apenas benefícios, como cartas de 

recomendação para patrocínio sacramental, 

sacramentos de batismo, casamento ou 

serviços funerários. Por favor, preencham 

um cartão branco  que se encontra em todas 

as entradas da igreja e devolva-o pelo 

correio ou na cesta de coleta de domingo. 

Assim que recebermos, enviaremos o seu 

próprio número de registro. Se você é um 

membro atual e mudou-se, basta nos ligar 

com a suadireção nova . Obrigado pela 

vossa consideração. 

 

           
 

Noticias da Educação Religiosa+ 

Necessitamos de  catequista para 
a 2ª segunda classe para o próximo 
ano para o nosso Programa de 
Educação Religiosa na terça-feira 
das 2:30 às 3:45. Para mais 
informações chamar a Dina para 
632-7163. 
 
Necessitamos de  catequista   para 
a 3ª segunda classe para o próximo 
ano para o nosso Programa de 
Educação Religiosa aos Domingos 
das 8:45-9:45AM.  Se gostariam de 
saber mais informações por favor 
chamara para a  Dina para 632-7163.   
 

 

Já principiamos a fazer o teste das 

orações, se o vosso filho está se 

preparando para receber o Sacramento 

da Primeira Comunhão e Confirmação 

em 2021, por favor, façam um 

apontamento para o teste  antes de 30 

de Setembro.  (Confirmação) e 19 
de Novembro Primeira 
Comunhão.  Podem chamar para  

o Escritorio da Catequese  para o 

numero 632-7163. 
 
CCD Kick Off Dates:  Sunday, Oct. 4 

8:45-9:45AM,Tuesday, Oct. 6th 2:30-

3:45 grades K,1-3, and 4:00-5:15pm 

grades 4-6, and Sacramental prep., 

Wednesday, Oct. 7th 6:45-8:30 pm 7th -

12th, and Thursday, Oct. 8th 2:30-

3:30pm grades 1-5. all children must 

be pre-registered in order to attend the 

first day of class!! 
 
Em homenagem ao dia da festa 

de São Francisco de Assis, 

estaremos realizando a Benção 

dos Animais no Domingo, 4 de 

Outubro às 4 da tarde em frente 

às Salas da Catequese. 
 
 

 
 

RC.I.A. começará no domingo, 
4 de outubro. Por favor 
contacte o escritório da 
paróquia para mais informações 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* Legado da Fé- A nossa família 

paroquial reza  por todos aqueles 

inscritos no Livro do Legado da Fé na 

missa do primeiro domingo do mês. 

Este é um programa perpétuo que 

continuará indefinidamente. Com um 

donativo mínimo de $50,  podem 

inscrever o nome de seus entes 

queridos no livro Legado da Fé. Este 

programa está disponível para 

homenagear os vossos  amigos e entes 

queridos vivos e falecidos. 

As seguintes pessoas foram 

recentemente inscritasno nosso livro 

Legado da  Fé:Manny Faria 
Manuel Mendes, Timothy Silva, 
Maria E. Martins & Vitalina 
Coelho. 
 

Um presente ou memorial para sempre 

Já reparam  no nosso Jardim de 

blocos? Agradecemos a todos aqueles 

que apoiaram o projeto Blocos até 

agora. Os tijolos memoriais / 

honorários ainda podem ser adquiridos 

para a segunda fase. 

Para mais informações ou perguntas, 

ligue para o escritório da paróquia ou 

também pode fazer o seu pedido 

online:www.engravedbricks.com/ca

mpaign/holyrosary  
 

 
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….  
 

 

        A nossa   colecta de 26 & 27 de 

Setembro= $3,507.00    

O ano passado a  28 & 29  de 

Setembro foi $4,552.00 

Thank You, Obrigado & 

Gracias! 
 

 

 

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

