
        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabado,  12 de Junho de   2021 
Casamento de: 

3 p.m.Danielle Couchman &  
Afredo Delgadillo 

5:30 p.m. Missa 

Intenção: John T. Avila   

Pedido: Virgil & Carmina Pacheco  

Intenção: Francisco, Angelina & Joe  

                 Andrade  

Pedido: Manuel & Linda Andrade 

 

Domingo,  13 de Junho de 2021 
Decimo Primeiro Domingo do Tempo 

Comum  
 

7:00 a.m. Missa 

Intenção: Felismina Noronha 

Pedido: Familia de Melanie Pinkerton  

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção: Raul Apolinario 

Pedido: Viuva 

Intenção: Domingos & Maria Bertao 

Pedido: Joao & Etelvina Lemos 

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

Pedido: Manuel & Leonette Andre  

Intenção: Pelas Almas do Purgatorio  

Pedido: Maria Borba     
 

5:00 p.m. Missa  

Intenção: Antone, Maria  B., Joe & 

George Silva   

Pedido: Mike & Filomena Heilman   
 

6:30 p.m. Espanhol  

Intenção: Pela Comunidade Paroquial 
 

 

 

*Please Note Change in Mass time  

(THIS DAY ONLY.  

 

Segunda-feira, 14 de Junho de 2021 
9:00 a.m. Missa da VBS  

Intenção: Pelos Membros Faledidos da 

Familia  

Pedido: Maria Faria 

Terça-feira, 15  de Junho de  2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção:  Antone & Maria B. Silva & 
Pelas Almas do  Purgatorio   

Pedido: Clarence & Mary Rocha 
9:00 a.m.VBS Mass 

Intenção: Por Todos os Membros 

Falecidos da familia   
Requested by: Jose & Maria Noronha 

Quarta-feira, 16 de  Junho de 2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Antonino Rosa   

Pedido: Art & Anna Cabral   
9:00 a.m. Missa da VBS  

Intenção: Felismina Noronha  
Manuel & Maria Almada 

Quinta-feira,17 de  Junho de 2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção:  Jim & Mary Reiswig   

Manuel & Leonette Andre  
9:00 a.m. Missa da VBS  

Intenção: Rosa Sousa  

Pedido: Tony & Maria Sousa 

Sexta-feira, 18 de Junho de 2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Elvira Vieira   
Requested by: Joao & Maria Bertao  
9:00 a.m. Missa da VBS  

Intenção: Joao T. Avila   

Pedido: John & Angie Avila  

Adoração do Santissimo Sacramento 

até  às 5 p.m./ Confissões 5-6 p.m. 

Na Igreja Missão 

 

 
          

Sabado,  19 de Junho de   2021 
Casamento de: 

2 p.m.Michelle Pires & Justin McCown 
5:30 p.m. Missa 

Intenção: Joao V & Maria Galante   

Pedido: Antonio Galante & Tony  

Intenção: Fernando J. Brasil  

Pedido: Familia  

 

Domingo,  20 de Junho de 2021 
Decimo Segundo Domingo do Tempo Comum  

7:00 a.m. Missa 

Intenção: Familias Reis & Bettencourt  

Pedido: Joe & Marie Reis  

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção: Rui Belo 

Pedido: Vivua 

Intenção: Pelos Membros Falecidos do 

CPIDES 

10:00 a.m.  Missa  
Intenção: Manuel Mendes Sr. 

Pedido: filhos 

Intenções de: Punky & Rosemary Souza 

“Happy Anniversary” 

Pedido: Familia de Michael Oliveira   
 

5:00 p.m. Missa (St. Maria) 

Intenção: John F. & Maria Escobar   

Pedido: Liz Pires & Familia    
 

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, Jack Betschart, Isidro Bettencourt,  

Carl Boutte, Greg Boutte, Tina Carmo, Dan Coelho, Ann Depalma, Elizabeth DeSousa, Joe Dutra, Randy Edwards, Rosa 

Fagundes,Elvira Freitas, Jared Germann, Jennifer Gonzales, Debbie Hutchins, R. J. Jefferson, Janice Louro 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, 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 667-8961.   

 

Decimo Primeiro Domingo do Tempo Comum~ 13 de Junho de 2021 

 No Evangelho de Marcos, Jesus parece relutante em revelar a sua identidade como Filho de Deus. Depois de 

realizar milagres de cura, ele avisa os curados para não contarem a ninguém (ver Marcos 1:44, 3:12, 5:43, 7:36 e 

8:26). Além disso, ao pregar, Jesus opta por falar às multidões por meio de parábolas, deixando-as discernir a sua 

mensagem. Apenas aos seus discípulos ele explica o significado da parábola, e ele faz isso em particular mais tarde. 

Lembremo nos de rezar pelos nossos fieis defuntos, especialmente por Sergio, Mason & Bennet Inostros 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. 
 
 

POR FAVOR NOTEM: NO PROXIMO 

Requested:DOMINGO 20 de Junho as 

Missas das 5 p.m. & 6:30 p.m. (Espanhol) 

serão novamente na igreja de Santa Maria 

em  Stevinson.Por favor mantenha a 
distancia  social  



 

Falando de Nossa Senhora, a imagem  de 

Nossa Senhora do Rosário continua 

fazendo a sua peregrinação às casas das 

família. As famílias serão escolhidas ou 

podem pedir para levá-la para casa e 

orarem juntos com as suas famílias pelas 

suas intenções especiais, bem como em 

agradecimento pela bênção de nossa 

Nova Igreja. A família terá de a devolver 

no fim de semana seguinte, a  qualquer 

missa a que assistam. É importante 

continuar esta tradição especial, bem 

como dar um exemplo da importância do 

tempo de oração em família. 
 

Damos os nossos Parabens aos membros 

mais novos da nossa Comunidade de Fé 

Católica que estão sendo batizados neste 

fim de semana: Damian Ledezma  filho de  

Raudel & Greyci e  Braelynn Marie 

Homen  filha de  Anthony & Vanessa.  

Rezemos para que eles e as  suas famílias 

continuem a crescer na fé e no amor de 

Jesus enquanto permanecem junto  da Sua 

igreja. 

 

 

Nossa paróquia é abençoada por 

muitos. Agradecemos especialmente a 

Michael & Lindsey Oliveira pelo seu 

tempo, talento e tesouro em trabalhar 

incontáveis horas para melhorar e 

reparar os nossos jardins. Também 

agradecemos a Ashley Lima, Leroy & 

Rosemary Souza por ajudá-los. Este 

trabalho representou uma economia 

substancial para a paróquia. 

 
As cartas de membros da Sociedade do Altar  

foram enviadas para todas as famílias 

registradas. Pedimos que cada família seja um 

membro para ajudar a apoiar o bom trabalho da 

nossa Sociedade do Altar em manter as nossas 

igrejas bonitas o ano todo com um donativo  

mínimo de $ 20. Pedimos a todos que 

considerem fazer a sua parte como paroquianos, 

doando o seu tempo, talento ou tesouro ou se 

você estiver se sentindo generosos com todos os 

artigos acima. 

Agradeço antecipadamente pelo vosso apoio 

contínuo. 

 
O restante das intenções de missas de 2021 

foram preenchidas. Qualquer família que já 

tenha marcado 4 intenções para 2021, por favor 

devolva o formulário para quem NÃO teve 

aportunidade de maarcar intenções para 2021. 

Devido à demanda, infelizmente apenas 4 

intenções podem ser aceites. 

 

           
 

 

Noticias da Educação Religiosa+ 

As fotos e estandartes e 
certificados da Primeira 
Comunhão  estão prontos para virem 
buscar. Por favor passem pelo 
escritorio de Segunda a Quinta das  8-
12 e da 1-4.  Podem tambem chamar 
para o escritorio da Catequese para o 
numero 632-7163 para marcarem um 
apontamento.   
 
Precisamos de catequistas para as 

aulas de educação religiosa do 

próximo ano: Precisamos de 
catequistas, 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.  
 
Muito precioso! Descobrir o seu valor 

inestimável para Deus é o tema da VBS, 

que tem inicio na  segunda-feira, 14 de 

Junho, às 8h30. Por favor, deixem os 

vossos filhos /Crianças nas salas de aula 

às 8h30 e venham buscá-los  às 11:30. 

Crianças e voluntários, por favor, usem as 

vossas  camisolas diariamente. Todos os 

participantes estão convidados a participar 

da Missa das 10 da manhã no domingo, 20 

de Junho. As partes da missa serão 

distribuídas durante a  semanas de VBS. 

 

 

 

 
 
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. 

 

Leitores e Ministros da  

Eucaristia  que não assistiram à 

reunião por favor contactem a  Dina 

para  632-7163 para marcarem uma 

reunião.   

schedule a make up. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

No PRÓXIMO FIM DE SEMANA 

teremos uma colecta especial   para 

o Fundo de Aposentação  dos 

Padres. As vossas  contribuições 

ajudarão os seguintes homens 

dedicados e fiéis que serviram 

fielmente a nossa paróquia: Rev. 

Joseph Heffernan 99-01 e Rev. 

David Norris 95-99. Por favor, 

mostrem a vossa  gratidão sendo o 

mais generosos possível. 

 

 Já pensarem em comprar um 

bloco, em memoria ou em honra 

de um familiar ou amigo, para o 

jardim dos blocos e tijolos? 

No fim deste mês vamos fazer uma 

ordem.  Temos de ter um numero 

mínimos de pedidos, para poder 

fazer a ordem, por isso  se estão 

pensando nisso, chame  para o 

escritório paroquial para fazer seu 

pedido. Estes blocos  são um 

presente adorável e duradouro. 
 

 
O Santo  Rosario agora oferece modo 

como fazer os seus donativos online….   

~Conveniente ~Simples  ~Securo  

Sete principais razões para fazer os 

donativos on-line: 

>Donativos segura e protegidos para 

a vossa paroquia  

> Não há necessidade de se lembrar 

do seu numero de Envelope  

> Não tem dinheiro no bolso, não há 

   problema 

> Saindo de férias; sem problemas 

> É fácil! 

> Existe até um aplicativo para o seu 

    Smartphone 

> Faça um esforço de verdadeira 

consciência em Dízimo  

Simplesmente visitem o sitio no 

internete: 

www.hilmarholyrosary.org 

 
A nossa colecta de  5 & 6  de 

Junho foi: $5,794.00 
O ano passado Contrib. 1ª  Missa dentro   

$7,162.00 

2ª  Colecta para o Fundo de Construção 

foi: $2049.00 

Thank You, Obrigado & 

Gracias! 

 

 

 

http://www.hilmarholyrosary.org/

