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Lembremo nos de rezar pelos nossos fieis defuntos, especialmente por Ysidra Reyes, 

Manuel Machado, Tony DeMelo, e Teodoro Cardoso  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. 
 

Sabado,  22 de Maio de   2021 
 

5:30 p.m. Missa 

Intenção: Joao J. Sousa  

Pedido: Luis & Maria Cardoso  

Intenção: Dan Ramos   

Pedido: Arthur & Anna Cabral   

 

Domingo,   23 de  Maio de 2021 
Domingo de Pentecostes 

7:00 a.m. Missa 

Intenções de: Monica Armendariz   

 “Feliz  Aniversario” 

Pedido: Familia  
 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção: Alvarina Galante  

Pedido: Viuvo & Filho 

Intenção: Felismina Noronha  

Pedido: Familia de Ruben Almada  
 

10:00 a.m.  Missa     
Intenção: Rosa Sousa 

Pedido: Tony & Maria Sousa      

Intenção: Jim & Mary Reiswig 

Pedido: Manuel & Leonette Andre   
 

5:00 p.m. Missa  

Intenção: Pela Comunidade Paroquial     

Intenção: Joao Avila   

Pedido: Familia de Rui Avila    
 

6:30 p.m. Espanhol  

Intenção: Madalena Borges 

Pedido: Lee & Dina Borges   

 

Terça-feira, 25 de Maio de  2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Joao & Maria Galhano  

Pedido: Maria A. Galhandro 

 
 

Quarta-feira, 26 de  Maio de 2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Jose Nunes    

Pedido: :  Herondina Anacleto 

Intenção: Joe & Iva Chibante 

Pedido: Joe Chibante Jr. 

10:00 a.m. Rosario/Funeral por 

                   Teodoro Cardoso 

 

Quinta-feira, 27 de  Maio de  2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Otto & Geri Lochman  

Pedido: Ron & Celeste Tremble 

 
 

Sexta-feira, 28 de Maio de 2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Manuel & Lucinda  

                  Silveira   

Pedido:Filho e Nora 

10:00 a.m. Funeral por  

                   Manuel Machado 

 

Adoração do Santissimo 

Sacramento até  às 5 p.m./ 

Confissões 5-6 p.m. 

         Na Igreja Missão 

 

 

 

 

         

 

Sabado,  29 de Maio de   2021 
 

5:30 p.m. Missa 

Intenção: Frank A. Vierra 

Pedido: Kevin & Laurette Locke  

Intenção: Rosa Sousa  

Pedido: Joe & Maria Sousa  

 

 

Domingo,   30 de  Maio de 2021 
Santissima Trindade 

 
7:00 a.m. Missa 

Intenção: Felismina  Noronha 

Pedido: SPRSI 
 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção: Jose R. Vieira   

Pedido: Comunidade Paroquial     

Intenção: Heduino Gomes&  

                 BernardoNunes  

Pedido: Manuel & Maria Gomes 

 
 

10:00 a.m.  Missa     
Intenções de: Nick Silveira 

            “ Feliz Aniversario” 

Pedido: Familia de Manuel Mattos     
 

5:00 p.m. Missa  

Intenção:Pelos Membros Falecidos da 

familia 

Pedido: Frank & Darlene Victoria  
 

6:30 p.m. Espanhol  

Intenção: Pela Comunidade Paroquial 

 

Nas vossas orações lembrem se de:,Manuel Andrade, Eliza Alves, Rosemary Arias, Olivia Avila, Jack Betschart, Carl Boutte, 

Greg Boutte, Tina Carmo, Dan Coelho, Ann Depalma, Elizabeth DeSousa, Joe Dutra, Rosa Fagundes,Elvira Freitas, 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, Florentino Santos, 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 

Domingo de Pentecostes ~ 23 de Maio de 2021 
A época da Páscoa termina com a celebração de hoje, a festa de Pentecostes. No Pentecostes, celebramos a descida 

do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo em Jerusalém; este evento marca o início da Igreja. No 

contexto da festa de Pentecostes, João 20: 19-23  lembra nos da conexão integral entre os dons da paz e do perdão e 

a ação do Espírito Santo. 



Maio é o mês de Nossa Senhora 

Vamos imitar Jesus no Seu amor por 

Nossa Senhora, oferecendo-lhe flores e 

rezando o rosário com as nossas famílias. 

Durante o mês de maio, encorajamos a 

trazerem flores do seu próprio jardim para 

colocar na alcova onde Nossa Mãe 

Santíssima está. 

 
 

AGRADECIMENTO 

Agradecemos à familia de  Fatima 

Bettencourt  por terem oferecido as lindas 

flores para o Altar este fim de semana em 

saudosa memoria do marido David 

Bettencourt. Obrigado por embelezar a 

nossa igreja com este gesto de amor e 

recordação. 

 
NECESSITA SE DE EQUIPAS DE 

LIMPEZA para a nossa nova igreja. Uma 

equipa pode consistir de 7 ou mais 

membros que seriam responsáveis por 

limpar a nova igreja de 2 em 2 meses. 

Podem fazer desta uma experiência de 

vínculo com a família e amigos. Quem 

quiser esta oportunidade de servir neste 

ministério especial deve chamar para a 

Carmel Caetano para 668-0795. Agradeço 

antecipadamente pelo vosso tempo e 

talento no serviço à sua paróquia. 
 

 

O estudo da Biblia continua nas Quinta-feira 

às  6:30pm no edificio do Msgr. Minhoto.  

Todos os estão convidados e encorajamos 

assistir.   

Esta semana27 de  Maio será  o ultimo estudo 

da Biblia, até iniciarmos novamente em 

Setembro.   
 
 

Renovem-se Espiritualmente e façam o 

login no “Formed” este aplicativo / 

assinatura foi adquirido pela paróquia 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.  

 

Relatório Financeiro Mensal 

As nossas receitas  do mês de Abril  

(coleta, rendas, casamentos e batizados 

Totalizaram $54,78892 
As nossas despesas do mês de  Abril 

(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 $31,409.60 

Diferença $23,379.32 

 

 

           
 

 

Noticias da Educação Religiosa+ 

 

 
As Fotos e Certificados da 
Confirmação  estão no escritorio 
da paroquia prontas para as virem 
levantar. 
 
Precisamos 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 ajudar neste ministério 

importante. Os jovens da nossa 

paróquia precisam que compartilhem a 

sua fé com eles. 

  Para podermos ter a Catequese com 

as crianças presentes, precisaremos de 

muita ajuda, inclusive ajuda em tomar 

conta das crianças antes da catequese.  
 
Tesouro! Descobrir o que  temos de 

valor inestimável para Deus é o tema 

para a próxima VBS de 14 a 18 de 

Junho de 2021, e concluindo com a 

missa no dia 20 de Junho às 10 da 

manhã. Marquem os vossos  

calendários e planeem agora em 

participar. As inscrições começarão de 

1 a 15 de Maio, se  tiverem alguma 

dúvida, chame  para a Shasta Oliveira 

em 605-2814. 
 
 

 

 

 

 

As formas para as matriculas da 

Catequese para o ano letivo 

2021-2022 estarão  em todas as 

entradas da igreja no próximo 

fim de semana e no escritorio  da 

paróquia a partir de quarta-

feira, 19 de Maio. Todos as 

formas do pacote devem ser 

preenchidos e entregues com a 

documentação apropriada, até o 

dia 30 de junho às 4 da tarde. Os 

alunos do 2º ano da comunhão 

devem entregar os certificados de 

batismo com as suas formas 

preenchidas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Já repararam no jardim do blocos? 
Agradecemos a todos aqueles que 

apoiaram o projeto Blocos até agora. 

Ainda podem fazer a ordem aos Blocos 

memoriais/honorários para completar a 

segunda fase. Os blocos  honorários 

são um presente maravilhoso para 

comemorar um sacramento especial: 

Batismo, 

Primeira Comunhão, Confirmação ou 

Casamento e vai durar toda a vida. 

Para mais informações ou perguntas, 

chame para o escritório paroquial 667-

8961 ou leve uma forma da  igreja.  

 

 
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. 

Uma placa com o nome da vossa 

intenção será colocada na frente de 

cada vela. E permanecerá por um 

ano. 
 

 

 
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 15 & 16 de Maio 

foi  $5,167.00 

 
Contribuições no Ano enviadas pelo 

correio $5,449.00 

Thank You, Obrigado & 

Gracias! 

 

 

 

http://www.hilmarholyrosary.org/
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