
              Sabado, 14 de Agosto de 2021 
3:30 p.m. Casamento de : 
Cassidy Sequeira & Evan Sousa 
  
5:30 p.m. Missa 

Intenção:Timothy Silva, Maria E. Terra     

                 & Jose Soares  

Pedido: Parish Community  

Intenção:Harold DePalma 

Pedido: Rose De Palma          

 

Domingo, 15 de Agosto de 2021 
Assumção da Virgem Santissima Maria   

7:00 a.m. Missa 

Intenção:Joe B. Coelho  

Pedido: Viuva 

Intenção: Pedido: 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção: Manuel & Joao Sousa   

Pedido: Belmira Sousa  

Intenção:John A. Dias & Por Todos os 

Membros Falecidos da Familia 

Pedido: Fatima Dias  

10:00 a.m.  Missa                              
Intenção:Luke Mancebo  

Requested by: Family                      

Intention of : Cristiano M. Enes John  

Feliz  3º Aniversario”  

Pedido: Familia   
 

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

Intenção: John & Mary Escobar  

Pedido: Familia de Liz Pires   

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

Intenção: Joe Vieira, Gomez & Padilla  

                 Families 

Pedido: Lizeth Vieira     

        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sabado, 7 de Agosto de 2021 
12 :00  Casamento de : 

Graciela Pasillas & Yuki Ishii 
 

5:30 p.m. Mass 

Intention : Yvonne Gualco   

Requested by: Family 

            

Domingo, 8 de Agosto de 2021 
Decimo Nono Domingo do Tempo Comum  

 
7:00 a.m. Serviço Liturgico  

Por favor notem as intenções que era 

desta missa serão mudadas  

 

8:30 a.m. Missa (Português) 

Intenção: Teresa Costa  

Pedido: Maria Evangelho (RIP) 

Intenção: Maria Gomes Martins    

Pedido: Fernando Evangelho 

Intenção:Esperanca Gomes Evangelho 

Pedido: Familia   

 

10:00 a.m.  Serviço Liturgico  

Por favor notem as intenções que era 

desta missa serão mudadas  

                        
 

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

Intenção: Francisco & Delmida  

Mendonca 

Pedido: Gregory & Shirley Vierra 

Intenção: Manuel & Adeline Gomes  

Pedido: Joe & Janet Gomes  

 

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

Intenção :  Pela Comunidade Paroquial   
 

 

Terça-feira, 10 de Agosto de  2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Leontina Sousa 

Pedido: Manuel & Leonette Andre 

Intenção:Maria E. Terra   

Pedido: Jorge & Bernadette Vieira   

 

 

Quarta-feira, 11 de  Agosto de 2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção: Raul Apolinario 

Pedido: Vivua 

Intenção:Pelos Membros Falecidos da 

Familia  

Pedido: Familia de Jeanne Tristant    
 

Quinta-feira, 12  de  Agosto  de 2021 
8:00 a.m. Missa  

Intenção: Manuel & Aurora Roza 

Pedido: Joe & Celina Rocha 

Intenção:Manuel & Adelino Enes  

Pedido: Manuel & Maria Avila       
 

Sexta-feira, 13 de Agosto de 2021 
8:00 a.m. Missa 

Intenção:  Rui Belo  

Pedido: Viuva & Familia  

Intenção:Maria C. Maciel  

Pedido: Antonio Soares    
 

Adoração do Santissimo Sacramento 

até  às 5 p.m. na Igreja Missão 

Confissões 5-6 p.m.  Igreja Nova  

 

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

Bettencourt,  Carl Boutte, Greg Boutte, Tina Carmo, Finney Cayer, 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, Tere Mason, Patrick McSweeney, Loretta McFaddin, Luis Melo, Edward 

Meneses, Malissa Mendes, Nelda Mendonca, Tina Mendonca,  Jorge Oliveira,  Maria Pessoa, Iracema Pires, Dave Ramos, John 

Rocha, Florentino Santos, Manuel Silva, Sandra Smith, Carolina Sousa,  Lilly Sousa, Piper Sousa, Mary Sozinho, Luciano Terra,  

Jeanne Tristant, Maria Vieira & Mike Vierra.   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 Nono Domingo do Tempo Comum ~ 8 de  Agosto de 2021 

Na leitura de hoje, ouvimos Jesus dizer novamente, como ele fez no Evangelho da semana passada, 

que ele é o pão da vida. Também ouvimos Jesus acrescentar que ele é o pão vivo. Ambas as 

afirmações ajudam-nos a compreender melhor o dom que Jesus nos dá na Eucaristia. Celebramos 

este dom de Jesus cada vez que nos reunimos para a Missa. Acreditamos que receber Jesus na 

Eucaristia nos levará à vida eterna. 

 



Reservem a data 

Terceiro Piquenique Anual da Paroquia 

Patrocianado pelo  Y.M.I. & Y.L.I. 

Domingo, 8 de Agosto 

O almoço será servido a partir de 

11h às 1:00 no 

Edifício de armazenamento. 

Venham se juntar à sua comunidade 

paroquial para comida, diversão e convivio. 

Este evento é gratuito para todos os 

paroquianos! 

 

Damos os nossos Parabens aos membros 

mais novos da nossa Comunidade de Fé 

Católica que estão sendo batizados neste 

fim de semana: Robert Emir Cuevas Diaz 

filho de Marco & Fabiola. Rezemos para 

que eles e as  suas famílias continuem a 

crescer na fé e no amor de Jesus enquanto 

permanecem junto  da Sua igreja. 

 
 

Bolsas de estudo do Santo Rosário / 

Santa Maria patrocinadas pela Festa de 

Nossa Senhora do Rosário em nome da 

Paróquia, Estas  bolsas de estudo para 

graduandos do ensino médio da classe de 

2020 e 2021. Os pais do aluno devem ser 

paroquianos registrados do Santo Rosário / 

St .Maria há pelo menos 1 ano e o 

candidato deve ter recebido os 

sacramentos da Comunhão e Confirmação 

no Santo Rosário. Levem  uma forma do 

escritório. As inscrições preenchidas 

precisam ser devolvidas até 30 de 

agosto, e devem ter um histórico escolar 

oficial com a inscrição. Se você tiver 

alguma dúvida sobre as bolsas, ligue para 

a paróquia. 
 

Precisam de uma ajudinha para ouvir a 

Palavra de Deus na Nova Igreja? Temos 

aparelhos auditivos especiais para 

auxiliá-lo em cada missa. Basta ir até a 

janela da sala de som e pedir um para o 

vosso  uso e devolvê-lo após o fim de 

missa. Deixem-nos saber o que pensam.. 
 

 Atenção Famílias que  com Intenções de 

Missas nos  fins  de semana, pedimos que 

um representante da família traga o 

ofertório durante a Missa. Se houver  mais 

do que uma intenção, pedimos que um 

representante de cada familia suba para 

trazer o ofertório.  

 

Pais de crianças pequenas: Para sua 

conveniência, a sala  das crianças está 

novamente aberta para as famílias jovens 

que desejam usá-la para ajudar o vossos  

filhos a se adaptarem a sentar e ouvir a 

missa. 

 

 

           
 

 

Noticias da Educação Religiosa+ 

O teste das orações principiou, se o 

vosso filho se está  preparando para 

receber o Sacramento da Sagrada 

Eucaristia em Maio de 2022, ou é um 

aluno do 2º ano da Confirmação, por 

favor, marquem um apontamento pelo  

telefone 632-7163 para fazerem   o teste 

de oração. Os Alunos do 2º ano da 

Confirmação, o vosso  prazo final é a 1º 

de Setembro. 

 
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.   
 

O Ministério das Crianças iiniciará 

em Setembro. Precisamos de pessoas 

que estejam dispostas a instruir as 

crianças durante a missa das 10. 

Necessitamos de  14 pessoas para se 

comprometerem com 3 domingos por 

ano. Todos os materiais são 

fornecidos. Se estiverem interessados 

em servir neste ministério especial, 

chame Dina 632-7163.  
 

Precisamos de catequistas 

substitutos para as aulas de 

educação religiosa: para o próximo 

ano letivo 2021-2022. Se estiverem 

livres aos domingos, terças, quartas ou 

quintas-feiras e não se importariam  de 

substituir aqui e ali, certamente 

poderíamos usar a vossa ajuda nas 

salas de aula. Chame  para Dina no 

para 632-7163 e diga em que dia 

gostariam de  ajudar. 
 

Estamos a chegar novamente à  

época do ano quando temos de  

comprar materiais escolares, e 

lembrem-se da  Catequese. No 

próximo ano, conforme os 

regulamentos diocesanos, seremos 

obrigados a fornecer materiais 

individuais para cada aluno. 

Precisamos dos estojos de plástico 

com feiche (175), borrachas, giz de 

cera, marcadores, giz branco e 

tesouras de estudante. Podem  deixar 

estes artigos no escritório da paróquia 

ou nas entradas da igreja. 

Agradecemos antecipadamente pelo 

vosso  apoio. 
 

 

Faça os últimos momentos de 

alguém os seus melhores 

momentos. 

Torne-se um voluntário de hospício 

com o Covenant Care. Necessita sde 

voluntários  para ajudar famílias de 

doentes terminais que vivem nas 

áreas de Turlock, Merced, Los 

Banos e Atwater. A única 

qualificação necessária é o vosso  

desejo de fazer a diferença na vida 

de alguém. Oferecem treino para 

voluntário. Se gostarem de se 

inscrever para este para este 

ministério especial por favor chamar 

para 664-2550.  

 

AGRADECIMENTO 

Agradecemos a Fátima Dias e 

família por terem oferecido as lindas 

flores para os altares este fim de 

semana em saudosa memória de 

John A. Dias. Obrigado por 

embelezar nossa igreja com este 

gesto de amor e lembrança 

 

 
O Santo  Rosario agora oferece modo 

como fazer os seus donativos online….   

~Conveniente ~Simples  ~Securo  

Simplesmente visite o nosso  

website: 

www.hilmarholyrosary.org 

Clique  na OSV  para abrir uma 

conta e podem escolher uma vez, 

seminal ou mensal.  

É facil…. Principie hoje! 134 

Familias já tem uma conta aberta,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa  colecta de   7 & 8  de 

Agosto foi: $5,430.00 

O ano passado a  1 & 2 de Agosto 

foi: $4,511.50  
2ª  colecta para o Fundo de 

Construção foi:  $1,791.00 

 

Thank You, Obrigado & 

Gracias! 

 

 
 

http://www.hilmarholyrosary.org/

