
        

      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabado, 24  de Outubro de 2020 
5:30 p.m. Missa 
Intenção:   Many Faria      

Pedido: Joe & Lucy Silva  

6:30 p.m.  Novena de Nossa Senhora do 

Rosario 

Intenção:   Manuel & Nivia Cardoso,  

Antonino & Maria P. Rosa  

Pedido: Manuel & Genia Rosa  

 

Domingo, 25 de Outubro de 2020 
Trigessimo Domingo do Tempo Comum  
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Crispina Vitrio & Manuel Ferro 

Pedido: Maria Garcia 

 

9:00 a.m. Missa (Inglês) 

Intenção:   Noemia Rocha Teodelinda 

Rebelo 

Pedido: Rosa Fagundes  

 

10:30 a.m.  Missa da Celebração de Nossa 

Senhora do Roario  

Intenção:   Pelos Paroquianos do Santo 

Rosario, Comissão, Directores & Beifeictores 

da Festa de Nossa Senhora do Rosario & 

Familias. 

Pedido: Comissão  

 

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

Intenção:   Joe V. & Maria Lourenco   

Pedido: Pat & Connie Bivens 

Intenção:   Luke Mancebo 

Pedido: Mãe & Familia  

 

6:30 p.m. Espanhol/St. Maria)  
Intenção: Pela Comunidade Paroquial   

 

 

 

 
 

 
Quarta-feira, 28 de  Outubro de 2020 
8:00 a.m.  Missa na igreja Missão   

Intenção:   Jose Luis Melo     

Pedido: Ligia Melo 

Intenção:   Bill Nunes    

Pedido: Adeline Nelson  

 
Quinta-feira, 29 de  Outubro de  2020 
8:00 a.m.  Missa na igreja Missão   

Intenção:   John Silveira   

Pedido: Joe & Janet Gomes  

Intenção:   Maria A. Ornelas  

Pedido: Jose & Maria Lourenco 
 

Sexta-feira, 30  de Outubro de 2020  
8:00 a.m. Missa na igreja Missão   

Intenção:   Tony & Hazel Santos  

Pedido: Gerard Santos & Familia 

Intenção:   Jose Rocha, Maria   

            Pinheiro & Manuel Rocha 

Pedido: Rosa Fagundes  

 

Adoração do Santissimo 

Sacramento até às  5 p.m. 

 

              Sabado, 31  de Outubro de 2020 

5:30 p.m. Missa 

Intenção:   Joao T. Avila      

Pedido: John & Angela Avila 

Intenção:  Lisa Marques & Martha 

Mendonca 

Pedido: Pelos Empregados da Escola Elim  

 
Domingo,1 de Novembro de 2020 

Dia de Todos os Santos  
  

7:00 a.m. Missa 
Intenção:   Feliciano Dores 

Pedido: Luis & Maria Jorge 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção:   Jose Vierra 

Pedido: Viuva & Familia   

Intenção:   Joao B. Coelho Sr.  

Pedido: Familia Coelho   

10:00 a.m.   
Intenção:   Por Todos os Inscritos no 

Livro Legado da Fé  

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

Intenção:   Antonino & Maria P. Rosa  

Pedido: Manuel & Gena Rosa  

  

6:30 p.m. Espanhol/St. Maria)  
Intenção: Pela Comunidade Paroquial   
 

POR FAVOR NOTEM A MUDANÇA NO 

HORARIO DAS MISSAS  

Nas vossas orações lembrem se de:, Eliza Alves, Olivia Avila,  Charles Bausano, Carl Boutte, Dan 

Coelho, Elizabeth DeSousa,    Joe Dutra, Randy Edwards, Jr., Rosa Fagundes,Elvira Freitas, 

Jared Germann, R. J. Jefferson, Joe Louro,  Frank Anthony Freitas, Woody Jorritsma, Patrick 

McSweeney, Nelda Mendonca, Maria Pessoa, Sandra Smith, Carolina Sousa, Piper Sousa, 

Luciano Terra,  Jeanne Tristant, & Maria Vieira.   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 

 

 

Trigéssimo Domingo do Tempo Comum  ~ 25 de Outobro de 2020 

 Reflexão do Evangelho: Tentando enganar Jesus para que dissesse algo contrário a Moisés, os fariseus 

perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento. Jesus respondeu dizendo que devemos amar a Deus com todo 

o nosso coração, alma e mente. Em segundo lugar, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos.                                                                  

Reflexão para famílias: Os nossos filhos nos veem vivendo essa mensagem do evangelho nas coisas que fazemos 

todos os dias pelas outras pessoas. Quantas vezes eles nos notam silenciosamente ajudando um familiar idoso, 

levando comida para um vizinho doente ou visitando alguém numa casa de repouso. Na verdade, não precisamos 

pregar a mensagem do evangelho para os nossos filhos, mas às vezes apenas convidá-los é testemunho suficiente 

para moldar as suas vidas. 

 



Concluímos este fim-de-semana a nossa 29ª 

Festa Anual de Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima. Embora um pouco 

diferente socialmente e tradicionalmente 

das celebrações anteriores, no entanto, 

muito edificante espiritualmente, 

especialmente durante este momento mais 

difícil para todos nós. 

Um grande agradecimento muito especial 

ao Padre Isaque que nos conduziu, inspirou 

e educou durante esta semana especial de 

Novenas com as suas mensagens. 

Agradecemos à Comissão da Festa: 

Presidentes: Manuel & Gena Rosa, Vice 

Presidentes: George & Dorothy Martins  

Secretaria: Ines & Antonio Vieira, 

Tesoureira: Mary Xavier, assim como as 

inúmeras pessoas que ajudaram a comissão 

a preparar  uma refeição drive-thru para a 

nossa comunidade desfrutar. 

   Que a nossa comunidade cresça cada vez 

mais perto do nosso Deus amoroso como 

resultado das nossas orações e reuniões 

durante estes dias sagrados. Rogai por nós, 

Santa Mãe de Deus, para que sejamos 

dignos das promessas de Cristo Amen 

 

 

AGRADECIMENTO (correção)* 

Agradecemos a Gloria Ramos por ter 

oferecido  as lindas flores para o altar na 

Igreja de Santa Maria neste final de semana 

em memória  da sua irmã Adeline Souza. 

Obrigado por embelezar a nossa igreja com 

este gesto de amor e lembrança. 

 

 

 

Mudar a Hora….. 

Não se esqueçam de ATRASAR os 

seus relógios uma hora para chegarem à 

missa no horário correto no Domingo, 1 

de Novembro. 

 

           
 

Noticias da Educação Religiosa+ 

 
Necessitamos de  catequista 
substituita 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. 
 
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.   
 

Não haverá Catequese na próxima 

semana, terça-feira, 20 de Outubro até 

Domingo, 25 de Outubro. As aulas serão 

retomadas na terça-feira, 27 de Outubro 

nos horários regulares via zoom ou 

google. Agradecemos  a vossa paciência e 

compreensão com algumas falhas nas 

últimas duas semanas. 

 

A entrega dos pacotes completos e  dos 

novos  pacotes será quinta e sexta-feira, 

29 e 30 de Outubro. Haverá caixas em 

frente ao escritorio  da paróquia,  para 

deixarem os pacote completo  e outras 

caixas com os novos pacotes para 

levareml . Qualquer dúvida chamem  para  

a Dina para  632-7163. 

 

Por favor façam as vossas chamadas 

relacionadas com a Catequese directamente 

para o escritório da catequese para o numero 

632-7163.  Se não respondermos por favor 

deixe uma mensagem e chamaremos para 

trás o mais depressa possivel.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Novembro é a altura   para 
lembrarmos os fiéis defuntos 
Durante o mês de Novembro, somos 

chamados dum modo especial a 

lembrar os nossos entes queridos que 

partiram para a eternidade. O mês de 

Novembro, especialmente no Dia dos 

Fieis Defuntos, é uma tradição para 

visitar túmulos de entes queridos, 

assim como no aniversário da  sua 

morte. Teremos envelopes neste fim de 

semana para escreverem  os nomes dos 

vossos famliares que  já faleceam. 

Estes serão colocados numa caixa em 

frente ao altar para nosso próprio 

memorial durante o mês. Lembremo-

nos das Almas do Purgatório nas 

nossas orações e certamente que elas 

irão interceder por nós, em união com 

a nossa Mãe Santíssima e com todos os 

Santos. Juntem-se à nossa comunidade 

paroquial Segunda-feira, 2 de 

Novembro às 7:00. Da noite na Igreja 

Nova para uma missa especial em 

memória de todos os nossos fiéis 

defuntos. 

 

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/campaig

n/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  17 & 18 de 

Outubro foi: $3,183.00 

(incluindo as Missas da Novena)  

O ano passsado a  19 & 20 de $4946.00 

Thank You, Obrigado & Gracias! 
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