PARISH ASSESSMENT AND
RENEWAL (PAR) REPORT
The five Parish Assessment and Renewal
(PAR) Commissions met on June 15th. A
brief report from each commission is provided below. If you are interested in serving on a commission, please contact Emmanuel Perez at the parish office at (209)
634-8578.

REPORTE DE EVALUACION Y
RENOVACION PARROQUIAL (PAR)
Las cinco comisiones de Evaluación y
Renovación Parroquial (PAR) se reunieron
el 15 de junio. Un breve informe de cada
comisión está a continuación. Si usted está
interesado en servir en una comisión, por
favor comuníquese con Emmanuel Pérez
en la oficina parroquial al (209) 634-8578

RELATÓRIO DE PARTIDA E
RENOVAÇÃO (PAR)
As cinco comissões de avaliação e
renovação paroquial (PAR) reuniram-se em
15 de junho. Um breve relatório de cada
comissão é fornecido abaixo. Se estiver
interessado em servir em uma comissão,
entre em contato com Emmanuel Perez no
escritório da paróquia em (209) 634-8578.

The Administration Commission briefed
the other commissions regarding the
Cooper Street closure. The Church has received authorization from the City of Turlock to permanently close the street. Nonetheless, there are several improvements to
the street that must be made in order to
complete the abandonment process. Additionally, the Knights of Columbus will host
a Steak and Shrimp dinner in September at
the Turlock Ballroom. The funds raised
from this event will be allocated for the
Cooper Street closure. The new floor in the
gym will be installed in late July and early
August.

La Comisión de Administración informó a
las otras comisiones sobre el cierre de la
calle Cooper. La Iglesia ha recibido autorización de la Ciudad de Turlock para cerrar
permanentemente la calle. Sin embargo,
hay varias mejoras en la calle que deben
hacerse para completar el proceso de abandono. Además, los Caballeros de Colón
organizarán una cena en el mes de septiembre en el Turlock Ballroom donde se
servirán bistec y camarones. Los fondos
recaudados de este evento serán asignados
para el cierre de la calle Cooper. El nuevo
piso en el gimnasio se instalará a finales de
julio y principios de agosto.

A Comissão de Administração informou as
outras comissões do encerramento da
Cooper Street. A igreja recebeu autorização
da cidade de Turlock para fechar
permanentemente a rua. No entanto, há
várias melhorias na rua que devem ser
feitas para completar o processo de
abandono. Além disso, os Cavaleiros de
Colombo receberão um jantar de Bife e
Camarão em setembro no Turlock
Ballroom, e a receita desse evento será para
o encerramento da Cooper Street. O novo
piso do Ginásio será instalado no final de
julho e início de agosto.

The Community Commission finalized the
remaining details for the ministry fair occurring during the Feast of the Sacred
Heart. Over 23 ministries confirmed their
participation in the celebration honoring
our parish’s patron.

La Comisión de Comunidad finalizó los
detalles restantes para la feria ministerial
que ocurrió durante la Fiesta del Sagrado
Corazón. Más de 23 ministerios confirmaron su participación en la celebración en
honor al patrón de nuestra parroquia.

The Formation Commission continued to
work on launching a new young adult ministry at the parish. Catholic Scripture Investigation (CSI) will be moving to a new facility beginning on August 23rd, which is
their one year anniversary. Lastly, our
Church needs additional volunteers for
Women’s Bible Study and English PreBaptismal classes. If you’re interested in
volunteering, please contact the parish office.

La Comisión de Formación continuó trabajando en el lanzamiento de un nuevo
ministerio de jóvenes adultos en la parroquia. Catholic Scripture Investigation
(CSI) se trasladará a una nueva instalación
a partir del 23 de agosto, que es su aniversario de un año. Por último, nuestra Iglesia
necesita voluntarios adicionales para el
Estudio Bíblico de las Mujeres y las clases
pre-bautismales en inglés. Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con la
oficina parroquial.

The Outreach Commission announced that
the parish’s meals ministry has already
served 5 meals at two local homeless shelters. The Rosary-making ministry has been
meeting to reach their goal of making 200
Rosaries for Father Marcelino and those in
the hospital. St. Vincent de Paul is looking
for additional volunteers. If you’re interested in volunteering, please contact the parish
office.

La Comisión de Alcance Social anunció
que el ministerio de comidas de la parroquia ya ha servido 5 comidas en dos refugios locales. El ministerio de Rosarios se
ha reunido para alcanzar su meta de hacer
200 Rosarios para el Padre Marcelino y
para los que están en el hospital. San Vicente de Paúl está buscando voluntarios
adicionales. Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con la oficina parroThe Worship Commission finalized the
quial.
details of the Liturgy for the Feast of the
Sacred Heart. They identified and contacted La Comisión de Culto Religioso finalizó
the Altar Servers, Lectors, and Communion los detalles de la Liturgia para la Fiesta del
Sagrado Corazón. Identificaron y contactaMinisters for the Mass. Additionally, they
ron a los Servidores del Altar, Lectores y
found volunteers to help with the procesMinistros de la Comunión para la Misa.
sion from the Church to the gym.
Además, encontraron voluntarios para ayudar con la procesión desde la Iglesia hasta
el gimnasio.

A Comissão da comunidade finalizou os
demais detalhes para a feira ministerial
ocorrida durante a Festa do Sagrado
Coração. Mais de 23 ministérios
confirmaram sua participação na celebração
em homenagem ao patrono da nossa
paróquia.
A Comissão de Formação continua a
trabalhar no lançamento de um novo
ministério de jovens adultos na paróquia. O
grupo da Investigação das Escrituras
Católicas (CSI) irá mudar para uma nova
instalação a partir de 23 de agosto. Por fim,
a nossa igreja precisa de voluntários para o
estudo da Bíblia, grupo das Mulheres e as
aulas pré-batismais inglesas. Se está
interessado em ser voluntário, entre em
contato com o escritório paroquial.
A Comissão de Divulgação anunciou que o
ministério das refeições da paróquia já
serviu 5 refeições em dois abrigos locais de
desabrigados. O ministério do Rosário está
se reunindo para alcançar seu objetivo de
fazer 200 Rosários para o Padre Marcelino
e para os do hospital. St. Vincent de Paul
está procurando voluntários adicionais. Se
está interessado em ser voluntário, entre em
contato com o escritório paroquial.
A Comissão de Adoração finalizou os
detalhes da Liturgia para a Festa do
Sagrado Coração. Eles identificaram e
contactaram Acólitos, Leitores e Ministros
da Comunhão para a Missa. Além disso,
eles encontraram voluntários para ajudar
com a procissão da igreja para o ginásio.

