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Sabado,  17 de Abril de   2021 
12:00 p.m. Casamento de: 
Monet Coffman & Peter Valladares  

5:30 p.m. Mass 

Intenção: Dan Ramos   

Pedido:Viuva & Familia  

Intenções de:Ethan & Clara Houser &  

                    Owen A. Tristao    

Pedido:John & Rose Tristao 
 

Domingo,  18 de  Abril de 2021 
Terceiro Domingo da Pascoa 

7:00 a.m. Missa 

Intenção: Pelos Membros Falecidos da 

Familia  

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção:Jose & Elvira Ferreira & 

Domingos & Lurdes Bertao    

Pedido:Joao & Maria Bertao     

Intenção:Jose & Maria Lourenco &   

                  Daniel Nunes    

Pedido: Jose & Maria Lourenco   

 

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

Livro Legado da Fé  

 

Intenção:Avelino & Serafina Barcelos   

Pedido: Judy Sousa  

 

5:00 p.m. Missa  

Intenção: Luke Mancebo   

Pedido: Familia 

Intenção: Maria Tavares   

Pedido:Fatima Sousa   

6:30 p.m. Espanhol  
Intenção: Pela Comunidade Paroquial   

 
 

Terça-feira, 20 de Abril de  2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção:Alcindra Avila & Isabel  

                Bettencourt 

Pedido: Jose Avila   

10:00 a.m. Rosario/Missa do Funeral 

por  João Neves  
 
 
 

Quarta-feira, 21 de  Abril de 2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Manuel C. Souza  

Pedido: Elizabeth Oliveira &               

                        Familia  

Intenção: Antone & Maria B. Silva &            

                Pelas Almas do Purgatorio 

Pedido: Clarence & Mary   Rocha                                                                      

Intenção: Bricia Vazquez 

Pedido: Xochitl Sanchez 

 

Quinta-feira, 22 de  Abril de  2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção:Teresa Sousa  

Pedido: S.P.R.S.I.  

Intenção: Pelos Membros Falecidos 

da  Familia  

Pedido: Angela L. Machado 

 
 

Sexta-feira, 23 de Abril  de 2021 
8:00amn Missa 

Intenção: Maria E. Martins  

Pedido: Parish Community   

Intenção: George Silva  

Pedido: Erma Mendonca   

 

Adoração do Santissimo 

Sacramento até  às 5 p.m./ 

Confissões 5-6 p.m. 

 

Sabado,  24 de Abril de   2021 
12:00 p.m. Casamento de: 
Isela Velazquez & Izaak Aguilar 

5:30 p.m. Missa 

Intenção: Maria Filomena Pereira    

Pedido::Manuel & Linda Andrade  

Intenção: Joao Avila 

Pedido: Familia de Rui Avila  

Intenção: Jose & Felismina Noronha  

Pedido: Familia  
 

Domingo,  25 de  Abril de 2021 
Quarto Domingo da Pascoa 

7:00 a.m. Missa 

Intenção: People of the Parish  

 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenções de: Joao & Etelvina Lemos    

     “Feliz 45º Aniversario Matrimonial” 

Intenção: Pelos Pais  & Irmãos Falecidos 

Pedido: Joao Etelvina Lemos  

Intenção: Teresa Costa 

Pedido: Viuvo & Familia    
 

10:00 a.m.  Missa     
Intenção: Feliciano & Teresa Dores 

Pedido: Manuel & Angela Jorge 

Intenção: Joe Faria  

Pedido: Tony & Diane Diniz      
 

5:00 p.m. Missa  

Intenção: Gabriel Oliveira   

Pedido: Ida Souza  

Intenção: Ralph Smithcamp   

Pedido: Martin & Melissa Cunha  
 

6:30 p.m. Espanhol  
Intenção: Felipa Rosas  

Pedido: Xochitl Sanchez   

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

Betschart, Carl Boutte, Greg 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, Edward Meneses, Malissa Mendes, Nelda Mendonca, Tina Mendonca,  

Jorge Oliveira,  Maria Pessoa, Iracema Pires, John Rocha, Manuel Silva, Lucy Silveira, Sandra Smith, Carolina Sousa, Piper Sousa, 

Mary Sozinho, 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 Pascoa  ~ 18 de  Abril de 2021 
No terceiro domingo de Páscoa, continuamos a ouvir relatos do Evangelho das aparições de 

Jesus aos seus discípulos após a sua Ressurreição. A leitura de hoje, tirada do Evangelho de 

Lucas, segue imediatamente após o relato da aparição de Jesus aos seus discípulos na estrada 

para Emaús. Este é o evento que está sendo narrado pelos discípulos no versículo inicial do 

Evangelho de hoje. 

Lembremo nos de rezar pelos nossos fieis defuntos, especialmente por Joao Neves  para que recebam o fruto 

abundante da presença de Deus e também pelos  seus familiares  para que recebam a consolação e a paz de Deus neste 

momento difícil. 

 



A Special Request 

Please do not make any special requests or 

demands of Father Isaque before or after 

Mass, unless they are of an emergency 

status (such as visiting someone sick or 

dying) This is a special time that Father 

needs to prepare mentally for Mass.  Also, 

after Mass there may be many requests and 

he would not want to forget to attend to, so 

please call the office on Monday morning 

and speak with him directly or leave a 

message.  Thank you for your 

understanding.  

 
Precisam de uma ajuda para ouvir a Palavra 

de Deus  na  Igreja Nova ? Temos aparelhos 

auditivos especiais para vos a em judar em 

todas as  missas. Basta irem até a janela da sala 

do som e pedir um para o vosso  uso e devolvê-

lo depois da  missa terminar. Digam-nos saber 

se realmente este aparelho ajuda.  

 

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.  

 

Donativos  de flores 

A Sociedade do Altar tem meses 

disponíveis se alguma família quiser 

oferecer  flores frescas para o Altar no 

fim de semana em homenagem ou em 

memória de um ente querido. Chame 

para a Carmel Caetano para mais 

informações 668-0795 
 

 Novo na nossa Comunidade to! 

BEM VINDO! 

Por favor, apresentemm-se se  

chegaram recentemente. A nossa 

paróquia e a equipa pastoral do Santo   

Rosario/Santa Maria fará o que puder 

para que  se sintam parte da família da 

nossa igreja. Por favor, chame para 

(667-8961) se pudermos ajudar ou se 

gostariam de se envolver em qualquer 

atividade ou programa paroquial. 
 

 

           
 

 

Noticias da Educação Religiosa+ 

As fotos e certificados da 

Confirmação estão prontos e 

podem levantá las  no escritorio da 

paroquia depois da 1 da tarde.  

 
Necessita se de ajuda nas terças-

feiras seguintes das 14:15 às 15:45 às 

13:20, 27 e 4 de maio. Para ajudar na 

preparação da Primeira Comunhão. Se  

gostariam de ajudar por favor ligue 

para a Dina para 632-7163 

 

O estudo da Biblia continua nas 

Quinta-feira às  6:30pm no 

edificio do Msgr. Minhoto.  Todos 

os estão convidados e encorajamos 

assistir.   
 
 
As práticas dos Acólitos será no 
sábado, 17 de abril depois da missa 
das 5:30, e no domingo, 18 de abril  
a missa das 10. Para todos aqueles 
que atualmente são servidores do 
altar ou que gostariam de ser 
servidores do altar devem 
participar de uma dessas práticas . 
Em caso de dúvidas, ligue para 
Veber Caetano pelo telefone 604-
6314 
 
Haverá uma reunião de Leitores e 
Ministros da Eucaristia  no dia 21 
de abril, às 6:30. Todos os leitores 
e ministros da Eucaristia, novos e 
existentes, precisam comparecer. 
Ambiente seguro será abordado. 
Qualquer dúvida ligue para o 
escritório paroquial para 667-8961. 
 
 

Necesstamos de catequistas para as 

aulas de educação religiosa do próximo 

ano: Precisamos de catequistas de 2ª e 3ª 

classes às terças-feiras das 2:30 às 3:45, 5ª 

classe às terças das 4-5:15, 7ª ano às 

quartas-feiras das 6:45-8:30 para o 

próximo Ano de Educação Religiosa 

2021-2022. Se  estiverem interessados em 

ensinar, chame para a Dina para o  numero  

632-7163. Por favor, considerem este 

ministério importante. Os jovens de nossa 

paróquia precisam que  compartilhem a 

vossa fé com eles,. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Father Isaque and the Executive 

Committee extend our deepest 

sympathy to the family of Maurice 

Brindeiro.  We are truly grateful for 

their thoughtfulness and generosity in 

designating memorial gifts to the Holy 

Rosary New Church Building Fund.  

May the family receive God’s healing 

grace through this difficult time and 

find comfort knowing Maurice will 

forever be remembered through the 

Legacy of Faith Memorial Program 
 

A nossa primeira reunião sobre o 

salão teve lugar na última quarta-feira 

com uma boa participação e ideias 

positivas sobre os futuros projetos de 

construção na Paróquia. Na próxima 

semana teremos pesquisas em todas as 

missas para ideias adicionais e 

consenso sobre nossos projetos. Por 

favor, estejam preparado para 

preencher estes valiosos formulários 

que irão determinar os planos futuros 

para nossa paróquia. 

 

Comprar uma vela Memorial anual 

em homenagem a um ente querido ou 

por uma intenção especial é uma 

maneira maravilhosa de lembrar o 

seu familiar, apoiando a paróquia e 

embelezando o espaço sagrado da 

nossa igreja. A vela Memorial junto 

de  nossa senhora do Rosário ou de 

São José vai "arder" por um ano 

inteiro em homenagem ao seu 

faamiliar ou pela sua intenção 

especial. 

Uma placa com  o nome de vossa 

intenção será montada na frente de 

cada vela.  E permanecerá por um 

ano. 

A oferta anual por cada vela foi 

reduzida para $150 

Para mais informações, por favor, 

levem a forma que se encontra   na 

entrada da igreja ou ligue para a 

paróquia para 667-8961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa colecta de  10 & 11 de 

Abril foi: $6,772.00 

O ano passado as contribuições pelo 

correio foram: $8,410.00 

Aproveitamos para agradecer aos 

paroquianos que reavaliaram a sua 

contribuição semanal para a 

colecta.  Isso fez a diferença. 

Obrigado pelo vosso  apoio 

contínuo à sua IGREJA. 

Thank You, Obrigado & 

Gracias! 

 

 


