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Sabado,  6 de Março de   2021 

5:30 p.m. Missa  

Intenção: Por Todos os Inscritos no 

Livro Memorial de St. Maria 
 

Intenção: Joao M. Borba     
Pedido: Rafael & Natalie Apolinario 
 

Domingo, 7 de  Março de 2021 
Terceiro Domingo da Quaresma   

7:00 a.m. Missa 

Intenção: Personal Intention  
Pedido: Tony & Cidalia Drumonde 

 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenções de:Joe & Luisa Lima, 

Filhos & Netos  

Requested by: Familia Lima   
Intenção: Manuel & Filomena Avila  
Pedido: Jose Avila .   

 

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

Livro Legado da Fé                             

Intenção: Maria C. Dias    

Pedido: Filhos 

Intenções de:: Annelise Cabral   

“Happy 17th Birthday” 

Pedido: Familia 

Intenção: Manuel & Adelino Enes 

Pedido: Maria Avila 

5:00 p.m.  

Intenção: Carlos L. Oliveira   

Pedido: Anna Brasil   
 

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

 

 
 

Terça-feira, 9 de Março 2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Louis F. Terra  

Requested by: Alan & Mary Oliveira 

 
Quarta-feira,10 de  Março de 2021 

8:00 a.m. Missa 

Intenção:Etelberto Rayo  

Pedido: Comunidade Paroquial   

Intenção: George Silva  

Pedido: Clarence & Mary Rocha   
       

Quinta-feira, 11 de  Março de  2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Manuel Mendes Sr.   

Pedido: Netos 
 
 

Sexra-feira, 12 de  Março de  2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Tony Joe Alves  

Pedido: Justin & Christine Freitas 

Intenção: Frank & Gesuina Deniz 

Pedido: David & Tina Deniz 
 
 

Adoração do Santissimo  Sacramento 

até às 5p.m. na Igreja Nova  

Confissões  das 5p.m.- 6 p.m. 

 

6:00 p.m. Via-Sacra   

 

 

Sabado,  13 de Março de   2021 

5:30 p.m. Missa  

Intenção: Brittany Pires   

Pedido: Pai & Familia  

Intenção: Pelas Almas do Purgatorio 

Pedido: Maria Silva  

 
Domingo, 14 de  Março de 2021 
Quarto Domingo da Quaresma   

7:00 a.m. Mass 

Intenções de: Stephabie Armendariz 
Pedido: Familia  

 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção:Rosa Sousa  

Pedido: Joe & Filomena Pires   

Intenção: Abel & Arminda Sousa  

Pedido: Filho & Nora   

 

10:00 a.m.                                  
Intenção: Maria Terra     
Pedido: Manuel & Leonette Andre 

Intenção: Frank A. Vierra  

Pedido: Kevin & Laurette Locke 

Intenção: Amancio & Rosa Rocha  

Pedido: David & Tina Deniz  

5:00 p.m.  

Intenção: Por Todos os Membros 

Falecidos da Familia  

Pedido: Jose & Maria Noronha 

Intenção: Jose V & Celeste Avila 

Pedido: Joe Chibante Jr.  

  

6:30 p.m. Espanhol/St. Maria)  

Intenção: Pela Comunidade Paroquial   

 
Nas vossas orações lembrem se de:, Manuel Andrade, Eliza Alves, Rosemary Arias, Olivia Avila, Charles Bausano, Jack 

Betschart, Carl Boutte, Tina Carmo, Dan Coelho, Ann Depalma, Elizabeth DeSousa, Joe Dutra, Rosa Fagundes,Elvira Freitas, 

Yvonne Gualco, 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 

 

Terceiro Domingo da Quaresma ~ 7 de Março de 2021 
. Depois de limpar o Templo dos mercadores e cambistas, o Evangelho de João diz nos que o povo pediu um sinal da 

autoridade de Jesus para fazer um ato tão audacioso. Em resposta, Jesus predisse  a sua morte e ressurreição. Ao longo do 

Evangelho de João, a linguagem dos sinais é distinta. Os milagres de Jesus são chamados de sinais, e as pessoas olham para 

esses sinais como prova de sua autoridade. Aqui aprendemos que o sinal por excelência será a paixão, morte e ressurreição de 

Jesus. Durante a Quaresma refletimos sobre o significado deste sinal para nós e para o nosso mundo. Podemos aproveitar esta 

oportunidade para considerar a qualidade de nossa oração e adoração. Nas nossas orações, procuramos aprofundar o nosso 

relacionamento com a pessoa de Cristo. Na nossa adoração com a comunidade,  reunimos nos para experimentar novamente a 

paixão, morte e Ressurreição de Jesus e o seu significado nas  nossas vidas. Cristo promete estar presente conosco quando nos 
reunimos para rezar. 



A Missa das 10 deste fim de semana é dedicada aos 

inscritos  no  nosso programa Legado da Fé. 

Agradecemos a todos aqueles que apoiaram o Livro 

do Legado da Fé com as  suas contribuições para este 

presente duradouro feito em honra ou em memória. 

As seguintes pessoas foram recentemente inscritas no 

nosso Livro do Legado de Fé: Teresa Sousa, 

Maria A. Teixeira, Joe Bettencourt, Jennifer 

M. Carvalho, Manuel Mendes Jose Dias, 

George Silva, Joe Silveira, Mike & Gretchen 

La Due(H)  
 

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 digam nos  o que pensam. 
A discussão sobre a fé formada é às 

13h00 na quinta-feira e o Estudo da 

Bíblia nas Escrituras de domingo ocorre 

às 18h30 na quinta-feira. Qualquer 

dúvida ligue para a Dina at 632-7163 

 
ESMOLAS  Durante  a Quaresma, por favor, 

lembrem-se das famílias menos afortunadas 

da nossa comunidade, trazendo alimentos não 

perecíveis todos os domingos durante a 

Quaresma para nossa despensa local Hilmar 

Helping Hands.  

27 de Fevereiro - Cereal   

6 de Março - Pasta & Sauce 

13 de Março    -Caixas ou latas de comida  

20 de Março  –Latas de Sopas.  

É claro que todos e quaisquer comidas são 

aceites com gratidão. Por favor, coloquem todos 

os artigos nos  barris que estão na igreja todos 

os domingos. Agradecemos antecipadamente 

pela vossa generosidade. 
  

 

Já temos os  Missais anuais para aqueles 

que fizeram as encomendas. Temos cópias 

adicionais se desejarem comprar por $ 

8.00. Por favor, passe no escritório para 

comprar a sua cópia. 

 

 O YMI # 44 do Santo Rosário anuncia o 

seu Jantar Anual de Corned Beef e 

Repolho na Quarta-feira, 17 de março. 

Das 3 às 6 da tarde. Os bilhetes custam  

$15.00 e Podem comprar a qualquer 

membro da YMI. 
 

As fotos e certificados de confirmação 

estarão prontos para levantarem a partir 

da quarta-feira, 3 de Março a partir da 1 

da tarde no escritorio da paróquia. 

 

           
 

Noticias da Educação Religiosa+ 

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. 
 

First Communion  Banners and 

picture forms are due on Wednesday, 

March 24th. If you have any questions 

please call Dina at 632-7163. 
 

A tradição de dar presentes na Quaresma e 

na Páscoa durante a Missa continua. 

Agora estamos aceitando donativos  para 

aqueles presentes em memória ou 

homenagem a um ente querido. Os 

presentes serão etiquetados de acordo. Se  

gostariam  de ser um patrocinador, ligue 

para Dina para 632-7163. Esses presentes 

serão entergues a todas as crianças que 

comparecerem às missas dos fins de 

semana. 

Coelhinho da Páscoa à procura de assistente: 

alguém para ser responsável pela procura dos 
ovos de Páscoa, no domingo de Páscoa após a 

missa das 10 da manhã. Se  gostariam de ser 

responsável, ligue para a  Dina 632-7163. 

 
Precisamos de pessoas para ajudar a 

esconder os Ovos das 9 às 11. Também 
precisamos de prêmios, que podem ser  

coelhinhos grandes de chocolate, cordas de 

saltar, bichos de pelúcia, etc. Podem deixar os 

seus donaticvos  no Centro Paroquial de 
segunda a quinta, das 8-12 e das 1-4 da tarde. 

ou na Igreja Nova durante as missas no fim de 

semana. 

 

Necessitamos de Ovos de plástico cheios 

de bombons  para a procura dos ovos de 

Páscoa. Se  puderem ajudar, por favor 

deixem os vossos donativos  para a igreja 

ou para o escritório paroquial. Agradeço 

antecipadamente. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RESERVEM A DATA 

O Jantar do Peixe para o Fundo de 

Construção será a 19 de Março. OS 

BILHETES são $25 dolas  

A deliciosa ementa inclui: atum 

marinado frito (só disponível aqui), 

filé de peixe frito, batata doce e 

branca, arroz doce, pão de milho e 

papos secos, salada e vinho. Por favor, 

mostrem o seu apoio contínuo 

comprando os vossos bilhetes para esta 

deliciosa refeição disponível apenas 

uma vez por ano. Agradecemos aos 

membros da Comissão da Festa de 

Nossa Senhora do Rosário a pela 

organização deste acontecimento. 

Necessita se de ajuda para este 

mesmo angariamento  de fundos. 

Chame  para a Iria Martins para 

634-9653 para oferecerem o vosso 

tempo.  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….  
  

No PRÓXIMO fim de semana, a nossa 

paróquia terá a segunda coleta para as 

necessidades internacionais. Esta colecta  

ajuda a financiar numerosas organizações 

católicas que melhoram a qualidade de 

vida e protegem a dignidade humana. Dê 

esperança a Jesus disfarçado. Por favor, 

sejam o mais generoso que puderem. 

 

 

 

 

 

 

A nossa colecta de  27 & 28  

de Fevereiro foi: $5,385.00 

O ano passado a 29 de Fevereiro – 

1 de Março foi:  $5,348.00 

Thank You, Obrigado & 

Gracias! 

 
 

http://www.hilmarholyrosary.org/
http://www.hilmarholyrosary.org/

