
        

      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabado, 12 de Dezembro de   2020 

5:30 p.m. Missa (pelo Youtube ) 

Intenção: Marijane Troiani  

Pedido: Rose & Ann DePalma  

Intenção: Joao Faria   

Pedido: Viuva 

 
Domingo,  13  Dezembro de  2020 

Terceiro Domingo do Advento 
 

7:00 a.m. Missa 

Intenção:Valerie Krug  
Pedido: Madrinha Maria  

Intenção:Feliciano Dores  

Pedido: Luis & Maria Jorge  

 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção:Antonio Oliveira      

Pedido:Viuva  & Filhos 

Intenção: João & Vitalina Coelho    

Pedido: Familia Coelho     

 
 

10:00 a.m.   
Intenção: Leonel Mendonca, Joe Terra 

& Maria Rodrigues  

Pedido: Nilda Mendonca   
 

5:00 p.m. Missa (Missa da Tarde) 

Intenção:  Joe V. & Maria L.  

                  Lourenco 

Pedido:Tony & Katherine Lawrence   
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020 
8:00 a.m. Missa 
Intenção: Julia Silva  

Pedido: Familia Brindeiro & Cox   

                         

Intenção: Jose Luis Melo  

Pedido: Ligia Melo 

 
 
 

   Quinta-feira, 17 de  Dezembro de 2020 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Manny Faria  
Pedido: Joe & Lucy Silva 

Intenção: Dan Ramos 

Pedido: Adeline Ramos  
 

Sexta-feira, 18 de Dezembro  de 2020 
8:00 a.m. Missa 
Intenção: Por Todos os Membros 

Falecidos da Familia   

Pedido: Laura Pereira      

Intenção: Lourdes Galhano  

Pedido: Maria Galhandro   

 

 

POR FAVOR  NOTEM:  Todas 

as Missas agora são no Armazem 

Sabado, 19 de Dezembro de   2020 

5:30 p.m. Missa (pelo Youtube ) 

Intenção: Antonio, Rosa & Emily  

                 Silveira   

Pedido: Manuel & Maria Silveira   

 
Domingo,  20  Dezembro de  2020 

Quarto Domingo do Advento 
 

7:00 a.m. Missa 

Intenção:Ian Hamilton  

Pedido: Pam Real & Dennis Miguel  
 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção:Antonio & Paulina Brasil  

Pedido: Isidro Bettencourt 

Intenção: Jose Vieira       

Pedido: Vivua &  Familia    
 

10:00 a.m.   
Intenção: Matthew Freitas  

Pedido: Pais 
 

5:00 p.m. Missa (Missa da Tarde) 

Intenção: Madalena Borges  

Pedido: Lee & Dina Borges  
 

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

Nas vossas orações lembrem se de:,  Eliza Alves, Rosemary Arias, Olivia Avila,  Ashlyn Azevedo, Charles 

Bausano, Jack Betschart, Carl Boutte, Tina Carmo, 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, Loretta McFaddin, 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 

 

Terceiro Domingo do  Advento ~ 13 de Dezembro de 2020 

 O terceiro domingo do Advento também é denominado Domingo de Gaudete. Gaudete, 

uma palavra latina que significa "alegrar-se", é tirada da antífona de entrada para a 

missa de domingo. Este tema encontra eco na segunda leitura de hoje da primeira 

Carta aos Tessalonicenses. É uma lembrança de que o Advento é um tempo de alegria 

porque a nossa salvação já está próxima. 



PARTILHE NOS CUIDADOS 

Os Religiosos reformados necessitam  

do vosso apoio. 
Em 2021, projeta-se que os religiosos 

aposentados superarão o número de 

religiosos que trabalham em quase quatro 

para um. O vosso  donativo  para o Fundo 

de Reforma para Religiosos ajuda a 

garantir que irmãs católicas idosas, irmãos 

e padres da ordem religiosa recebam o 

cuidado que merecem, agora e no futuro. 

Por favor, ofereçam generosamente para a 

segunda coleção do próximo fim de semana 

    

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.  

 
A Sociedade do Altar do Santo Rosário/ 

Santa Maria  terá Poinsétias  se alguém quiser 

oferecer uma em memória ou em homenagem a 

um membro da família ou amigo. Essas plantas 

serão usadas para decorar a nossa igreja. O 

donativo  mínimo é de $10.00,  pois vamos 

comprar plantas maiores este ano. Por favor, 

chamem para Anna para o escritório da 

paróquia para reservar a sua. 
 

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 

e 14 de Novembro.  
 

 

           
 

Noticias da Educação Religiosa+ 

Missa de Natal das Crianças, 24 de 

Dezembro às 5 da tarde. Estaremos 

distribuindo as leitura e outras partes da 

missa  na Quarta-feira, 16 de Dezembro às 

4 da tarde no armazem. Se o vosso filho 

não puder comparecer, mas quiser 

participar, chame para Dina para o numero  

632-7163. 

 
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, por 

favor, façam um apontamento para o teste  
antes de Quinta-feira, 17 de Dezembro. Podem 

chamar para  o Escritorio da Catequese  

para o numero 632-7163. 

 
Necessitamos de Cobertores e sabonete 
líquido  para os idosos nas casas de repouso 

em Turlock. Este ano vamos deixar os 

cobertores e o sabão de banho. Os donativos 

podem ser entregues no escritório paroquial ou 
na entrada da igreja antes de 16 de Dezembro. 

Por favor, embrulhe os cobertores e o sabão 

líquido e indique se é para mulher ou homem. 

Se gostarem podem  incluir um cartão de Natal 
que iluminaria o dia de alguém. 

 

Os formulários de santos e capas  para 

os alunos do 2º Ano da confirmação 

devem ser entregues na quarta-feira, 6 

de janeiro. 632-7163. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Horario do Natal 

Natal 

Horario das Missas  

Quinta-feira, 24 de Dezembro 

5:00 Missa das Crianças 

Sexta-feira, 25 de Dezembro 

Meia noite 

8 da manhã. 

9:00 português 

Todas as missas serão no Edifício de 

Armazem 

Não haverá dias de confissão 

adicionais, exceto às sextas-feiras às 

5 da tarde . ou por  apontamento 

 
Ainda precisam daquele presente 

especial para o Natal?  

Os vossos pais ou outros familiares têm 

abundância de coisas materiais? 

• É difícil comprar para alguém na vossa 

lista de compras? 

Por favor, lembrem-se do Legado da Fé do 

Santo Rosário / Santa Maria para  tornar as 

vossas  compras do Natal significativas e 

fáceis. Presentes de qualquer valor podem 

ser feitos em homenagem a um ente 

querido. 

Com um presente do Legado de Fé, os 

vossos  amigos ou entes queridos se 

tornarão amigos queridos da nossa 

paróquia nos próximos anos. 

Fazer um presente do Legado de Fé é tão 

fácil quanto fazer um telefonema. 

Para presentes que excedam $50.00, os 

homenageados serão inscritos no livro 

Legado de Fé. Uma missa é oferecida uma 

vez por mês por todos os inscritos neste 

livro especial. Para mais informações 

contacte a paróquia para 667-8961. 

Obrigado pela vossa consideração. 

 
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 5 & 6 de Dezembro 

foi:  $3,737.00 

O ano passado a   7 &8  de Dezembro foi: 
$4,267.00 

 

Thank You, Obrigado & Gracias! 

 
 

 

 

http://www.hilmarholyrosary.org/

