
        

      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabado, 16 de Janeiro  de   2021 
2:00 p.m. Casamento de: 
Austin Almeida & Carlee Pearce 

 

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

Intenção: Artur & Maria Agusto  

Pedido: Tony & Cidalia Drumonde 

7:00 p.m. Missa (pelo Youtube) 
 (Portuguese) 
Intenção: Manuel & Lucinda Silveira 
 
Pedido: Joao & Helia Sousa  

 
Domingo, 17 de Janeiro de 2021 

Segundo Domingo do Tempo Comum 
7:00 a.m. Missa 

Intenção: Fr. Leonard Trindade  

Pedido: Anna Brasil    

 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção: Cecelia Raposo    

Pedido: Familia de Antonio Raposo  

Intenção: Joao Abreu & Sisters 

Pedido: Maria Abreu   
 

10:00 a.m.   
Intenções de :Pela Graça da cura para 

Iracema Pires  

Pedido: Familia 

Intenção: Bill R. Sousa 

Pedido: Viuva 
 

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

Intenção: Richard Avila    

Pedido: Familia de Rui Avila   
 

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

 

 

                  Quarta-feira, 20 de Janeiro  de 2021 
8:00 a.m. Missa 
Intenção: Jose Mariano Noronha  

Pedido: Manuel & Maria Almada  
 

 

      Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2020  
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Manuel, Carlos, Richard  

                  Souza  

Pedido: Familia de Elizabeth 

Oliveira  

 
  

Sexta-feira, 22 de   de Janeiro 2021 
 

8:00 a.m. Missa 

Intenção:Valerie Krug  
Pedido: Comunidade Paroquial   

 

 

POR FAVOR  NOTEM:  Todas 

as Missas agora são no Armazem 

 

 

.   

Sabado, 23 de Janeiro  de   2021 
 

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

Intenção: Artur & Maria Agusto  

Pedido: Irene Chibante 

 

7:00 p.m. Missa (pelo Youtube) 
 (Portuguese) 
Intenção: Filomena M. Avila   

Pedido: Maria May  

 
Domingo, 24 de Janeiro de 2021 

Segundo Domingo do Tempo Comum 

7:00 a.m. Missa 

Intenção: Joe & Maria Borba   

Pedido: Fermino & Mary  Martins    

 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenções de :Pela Graça da cura para 

Maria C. Dias 

Pedido: Filhos 
 

10:00 a.m.   
Intenção: Pelos membros Falecidos da  

Familias   Toste e Frontella  

Pedido: Delores Mendes  
 

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

Intenção: Louis N., Maria E. &  

Louis F. Terra    

Pedido: Familia de Jorge & 

Bernandette Vieira  
 

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, Ann Depalma, Elizabeth DeSousa, Maria C. Dias,  Joe Dutra, Randy Edwards, Jr., 

Rosa Fagundes,Elvira Freitas, Jared Germann, Jennifer Gonzales, Debbie Hutchins, R. J. Jefferson, Joe Louro,  Frank Anthony 

Freitas, Woody Jorritsma, Patrick McSweeney, Loretta McFaddin, Nelda Mendonca, Tina Mendonca, Maria Pessoa, Iracema 

Pires, John Rocha, Manuel Silva, 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 

667-8961.   

Segundo Domingo do Tempo Comum ~ 17 de  Janeiro de  2021 

 Embora o tempo litúrgico do tempo comum comece esta semana, a leitura de hoje continua com a celebração do Baptismo do Senhor, que 

encerra o tempo do Natal. A leitura de hoje do Evangelho segundo João segue imediatamente o testemunho de João Batista sobre Jesus e a 

sua identificação de Jesus como o Cordeiro de Deus. Tendo sido batizado por João, Jesus começa a reunir seguidores. Os primeiros 

seguidores procuraram Jesus por causa do testemunho  de João Batista. Jesus pergunta a André e ao outro discípulo: "O que eles  estão 

procurando?" Esta é uma pergunta reveladora, e que muitas vezes podemos fazer a nós mesmos. João Batista testemunhou a identidade de 

Jesus, o Cordeiro de Deus, usando a estrutura do Antigo Testamento. André, Simão e os outros primeiros discípulos estavam procurando 

pelo Messias, a quem eles também conheceram como o Filho de Deus. O que procuramos e o que encontramos em Jesus? 



ESTE fim de semana 16 e 17 de Janeiro 

teremos uma Colecta  especial…  para o 

apoio dos nossos Seminários e 

Seminaristas da diocese do Fresno. 
Lembrem-se de rezar todos os dias para que o 

Senhor chame os nosso jovens ao sacerdócio e à 

vida religiosa. Para mais informações sobre o 

sacerdócio ou a vida religiosa, contacte o Sr. 

Padre  Dan Avila para o numero 559-488-7464. 

 

Faça algo bonito para Deus, os 

ensinamentos essenciais da Madre 

Teresa - leve uma cópia deste livro para 

a sua casa para sua família desfrutar e 

refletir diariamente. Agradecemos a 

Amanda Silveira por doá-los à nossa 

paróquia. 
 

A Caminhada pela Vida em São  

Francisco será  no sábado, 23 de 

janeiro de 2011. O Rally no Centro 

Cívico será das 12:30 às 1:30 e a 

caminhada terá início às 13:30. Para 

obter informações sobre este 

acontecimento, visite o website em  

http://walkforlife.com  A nossa 

Senhora da Assunção vai transmitir ao 

vivo o acontecimento no dia 23 de 

Janeiro de 2021 às 12:30 junto com a 

reza do terço.  Juntem se no Gazebo, 

todos são bem-vindos. 
 

Renovem se espiritualmente e  logue 

no “Formed” esta app/subscrição  foi 

comprada pela paroquia  e pode 

oferecer muitos recursos para a vossa  

família. Como paroquianos,  podem ter  

acesso gratuitamente. Visite o site da 

nossa paróquia em 

www.hilmarholyrosary.org e clique no  

Formed e ele o guiará pelo processo. 

Por favor deixe nos saber o que você 

pensa. 
Nota: Qualquer pessoa que levou a forma 

para marcar missas para 2021, por favor, 

devolvam-na o mais rápido possível, ou ela 

será entregue a outros. Obrigado. 

 

As declarações de contribuições do 

ano já estão prontas. Ligue para a 

paróquia se precisar de uma cópia 

para fins fiscais! 

 

           
 

Noticias da Educação Religiosa+ 

1ª Alunos do Primeiro Ano da 

Confirmação  por favor, levem os seus 

pacotes da Confirmação que estão na 

frente do escritório paroquial. Marquem  

uma entrevista com Dina até 27 de Janeiro  

chamando para o numero  632-7163. 
 
Confirmação dos Alunos do 2º ano 
A confirmação está marcada  para 
sábado, 20 de fevereiro às 10h, e o 
ensaio será na sexta-feira, 19 de 
fevereiro às 6 da tarde para o 
candidato e padrinho. 
Cada candidato deverá receber 
uma carta pelo correio com os 
detalhes. Por favor, certifique-
se de devolver a sua carta até 
segunda-feira, 25 de janeiro. 
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. 
 
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.  
 

Necessita se de  Ministros Eucarísticos 

para  o sábado, 20 de Fevereiro, para a 

Confirmação às 10h e às 2. Se poderem 

servir, ligue para Dina para 632-7163, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RESERVEM A DATA 

O Jantar do Peixe para o Fundo de 

Construção será a 19 de Março. OS 

BILHETES JÁ ESTÃO À VENDA no 

escritorio da Paroqioa . O ano 

passado vendemos todos! 

Certifiquem-se de comprar o seu em 

breve para não perder esta deliciosa 

refeição que vem apenas uma vez por 

ano.  Os bilhetes são $ 25,00. 

APENAS PARA LEVAR PARA 

CASA! 
 

 
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….  
 

=========================== 

Relatório Financeiro Mensal 

As nossas receitas  do mês de 

Dezembro (coleta, rendas, casamentos 

e batizados Totalizaram $69,760.51 

As nossas despesas do mês de  

Dezembro (serviços, avaliações 

diocesanas e educacionais, impostos 

sobre a propriedade, reparos, 

manutenção, despesas do escritório e  

da igreja, folha salarios, impostos dos 

salarios e seguros  

Totalizaram $29,311.45 

Diferença $40,449.06 
 

Aproveitamos para agradecer a 

todas as famílias que fizeram 

generosas contribuições de fim de 

ano, bem como a todos os 

voluntários que nos ajudaram nos, 

fazendo reparos e melhorias nas 

instalações, ajudando em vários 

angrariamentos de fundos 

oferecendo o seu tempo e talento, o 

que economiza o dinheiro da 

paróquia. É realmente uma bênção 

para a paróquia contar com a 

generosidade de famílias que se 

preocupam genuinamente, com 

palavras e com obras, pelo bem da 

paróquia. Este tipo de contribuições 

faz uma grande diferença e beneficia 

muito a paróquia. Obrigado! 

 

 

    A nossa colecta de  9 & 10 = de 

Janeiro $4,721.00 

O ano passado a   11 & 12 de Janeiro foi: 

$4,582.00 

OSV Contribuições de  Dezembro 

totalizaram $6,630.00 

Thank You, Obrigado & Gracias! 
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