
        

      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sabado, 7 de  Novembro de 2020 

5:30 p.m. Mass  

Intenções de: Joe & Elmira Machado 

                 “Feliz  30º  Aniversario”      

Pedido: Filhos 

Intenção:   Teresa Costa  

Pedido: Viuvo 

 
Domingo,  8  Novembro de  2020 

7:00 a.m. Missa 

Intenção:   Timothy Silva 

Pedido: Mike & Marlene Lisle 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção:   Antonio & Florinda 

Lopes 

Pedido: Maria Galhandro  

Intenção:   Mateus & Maria Couto   

Pedido: Familia de  Jose Couto   

10:00 a.m.   
Intenção:   Maria DaSilva 

Pedido: Familia & Amigos  

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

Intenção:   Maria Terra 

Pedido: David & Shelli Cunha  

  

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

POR FAVOR NOTEM A MUDANÇA NO 

HORARIO DAS MISSAS  

 

 

 

 

 

 

 
 

Quarta-feira, 11 de  Novembro de 2020 
8:00 a.m. Missa 
Intenção:   Teodelinda Rebelo  
Pedido: Comunidade Paroquial   
Intenção:   Valentim B. Mouro  

Pedido: Viuva 
7:00 p.m.  Missa Memorial do Y.M.I. 

(Igreja Missão)  

Intenção:   Por Todos Membros 

Falecidos do Y.M.I. 

 
 

Quinta-feira, 12 de  Novembro  de  2020 

8:00 a.m.  Missa 

 

Intenção: Manuel & Alice   

                  Pedreiro 

Pedido: Nelda Mendonca  

Intenção:   Vasco Anacleto 

Pedido: Manuel & Genia  

                        Rosa 

 
Sexta-feira, 13 de Novembro  de 2020  

8:00 a.m. Missa  

Intenção:   Manuel Raposo  

Pedido: Familia de Antonio Raposo  

                         

Intenções de: Alberto Armendariz 

                  “Happy Birthday”   

Pedido: Familia  

Adoração do Santissimo 

Sacramento até às  5 p.m. 

 

Sabado, 14 de  Novembro de 2020 
3:00 p.m. Casamento de : 
Summer Lima &Ryan Silva  
5:30 p.m. Missa  

Intenção:   Maria E. Martins 

Pedido: Family  

Intenção:   Jose Luis Melo   

Pedido: Ligia Melo 

 
Domingo,  15  Novembro de  2020 

7:00 a.m. Missa 

Intenção:   Jose & Clara Homen  
Pedido: John & Rose Tristao  


8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção:   Gertrudes Bettencourt  

                & of Isidro Bettencourt 

            “Feliz 80º Aniversario” 

Pedido: Familia  

Intenção:   Joe B. Coelho 

Pedido: Christina Avila  

10:00 a.m.   
Intenção:   Ramon Garcia   

Pedido: Viuva & Familia  

Intenção:   Joao T. Avila 

Pedido: John & Angela Avila 

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

Intenção:   Manny Faria  

Pedido: Joe & Lucy Silva   

 

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

Nas vossas orações lembrem se de:,Eliza Alves, Rosemary Arias, 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, John Rocha, 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 Segundo Domingo do Tempo Comum  ~ 8 de Novembro de  2020 

 Reflexão do Evangelho: Às vezes, ficamos impacientes quando lemos as escrituras que antecipam a volta de Cristo. Afinal, já 

se passaram dois mil anos e nenhuma palavra! É fácil para todos nós sermos embalados pela complacência com esse silêncio. 

Mas não temos apenas a responsabilidade de nos prepararmos, devemos impressionar os nossos filhos sobre a importância de 

estarmos prontos para Jesus quando ele voltar. Uma maneira de fazer isso é mostrar aos nossos filhos como o Reino de Deus já 

começou. Mesmo que o Reino ainda não esteja completo, podemos apontar sinais de que a vida hoje em alguns aspectos já é 

semelhante ao Reino. Por exemplo, pessoas que amam umas às outras, cuidam umas das outras e estendem a mão umas às 

outras com bondade, são todos caminhos que apontam para o Reino vindouro. 

Lembrem nos  e rezemos  
pelos nossos fieis defuntos 

especialmente pelo Senhor  

Padre Leonard Trindade (13º 

Pastor da Nossa Senhora dos 

Milhagres) 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. 



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. 

 
Hilmar Helping Hands precisa de Perus 

congelados para que nossas caixas de comida 

sejam entregues para o Dia de Ação de Graças. 

Se  puderem oferecer um, avise a Anna para o 

escritório da paróquia, ou eles podem ser 

deixados diretamente na despensa de alimentos 

ao lado do Community Hall no Faulke St.on às 

terças-feiras das 9 às 11. Obrigado 

antecipadamente ela vossa ajuda e generosidade 

. 

 

Precisa de uma ajuda para ouvir a 

Palavra de Deus  na  Igreja Nova? Temos 

aparelhos auditivos especiais para auxiliá-

lo em cada missa. Basta ir até a janela da 

sala do som, pedir um para o seu uso e 

devolvê-lo depois da missa. Deixem-nos 

saber   que pensam. 

 

Um pedido especial 
Por favor, não faça nenhum pedido ou 

exigência especial ao Padre Isaque antes ou 

depois da Missa, a  não ser que seja  de  uma 

emergência (como visitar alguém doente ou 

moribundo). Este é um momento especial que o 

senhor Padre necessita  para se preparar 

mentalmente para a Missa. Além disso, depois 

da missa pode haver muitos pedidos e ele não 

gostaria de se esquecer de nenhum, por favor, 

chame  para o escritório na segunda de manhã e 

falem com ele diretamente ou deixem uma 

mensagem. Obrigado pela vossa compreensão. 

 

           
 

Noticias da Educação Religiosa+ 

BOAS NOTÍCIAS….. 

Reabertura do Catequse - No entanto, 

precisamos da vossa  ajuda. 

Para  a reabertura, são necessário alguns 

requisitos, incluindo  Catequistas / 

Ajudanrtes, devido ao limite de 10 

crianças por classe. São necessários os 

seguintes Catequistas: 

TERÇA-FEIRA 
2 para a 1ª Classe (ajudantes) 
6 para a 2ª classe (3 de cada ) 
3 para a 3ª classe (2 ajudantes) 
3 para 4ª classe (2 ajudantes) 
3 para 5ª classe (2 ajudantes)  
QUARTAS-FEIRAS 
1 para 7ª Calsse  (ajudante) 
1 para  8ª  (Catequista) 
1 para a 9ª (Catequista) 
1 para 9ª (ajudante) 
DOMINGOS 
1 para a 2ª  classe  
1 para a 3ª  classe 
1 para 4, 5 & 6 classe combo 
1 para 7, 8 & 9  classe combo   
Se  puderem  ajudar aceitando este 
convite para ajudar neste ministério 
especial, chamem para  a Dina para o 
numero 632-7163 para mais informações 
e pormonores. 
 

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 Quarta-
feira,  11 de Novembro em 
Observancão do Dia dos  Veteranos . 
As classes online serão a 18 de  
Novembro às 6:45pm. 
 
Operação Natal das Crianças, Paque  
uma caixa de sapatos com artigos para 
crianças necessitadas. Temos caixas 
de sapatos no escritório junto com 
instruções. As caixas devem ser 
entregues atè 16 de Novembro. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Novembro é a época perfeita para comprar 

uma Vela Memorial Anual em 

homenagem a um ente querido ou por uma 

intenção especial. A vela memorial de 

Nossa Senhora do Rosário ou a estátua de 

São José estará "acesa" por um ano inteiro 

em homenagem ao vosso  ente querido ou 

pela sua intenção especial.  Uma placa 

com o nome da vossa  intenção será 

colocada na frente de cada vela, e  

permanecerá por um ano com uma 

donativo  de $150.00 

Para mais informações, por favor, leve 

uma forma que se encontra na entrada da 

igreja ou chame  para a paróquia para o 

numero  667-8961. 

ATENÇÃO: As Velas semanais estão 

disponíveis nas primeiras filas das estátuas 

de Nossa Senhora e de São José para a 

devoção semanal, bem como todas as velas 

em Santo Antônio e Sagrado Coração de 

Jesus 

 

ESTAMOS A PREPARAR NOS 

PARA FAZER OUTRO PEDIDO 

PARA A SEGUNDA FASE do 

Jardim dos Blocos. Se  estão pensando 

em comprar um agora é a altura ideial 

porque necessitamos de um numero 

minimo de pedidos de Blocos.   

Agradecemos a todos aqueles que 

apoiaram o projeto Blocos até agora. 

Blocos em Memoria /Honra  são 

ótimos presentes para comemorar uma 

ocasião especial ou como um 

memorial que dura além das flores. 

Para mais informações ou perguntas, 

chame para o escritorio a ou podem 

também  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 31 de Outubro e 

1 de Novembro foi:$4,909.00 

O ano passado a  2 & 3  de Novembro foi: 

$4,377.00 

 Thank You, Obrigado & Gracias! 
 

 

 

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

