PARISH ASSESSMENT AND
RENEWAL (PAR) REPORT
The five Parish Assessment and
Renewal (PAR) Commissions met on
October 19th. 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.
The Administration Commission
briefed the other commissions about the
improvements to Cooper Ave. The curbs
and sidewalks have been completed. The
crosswalks are pending, but those will
be completed prior to November 1st. The
commission additionally shared that the
Hispanic ministries continue to
fundraise for the renovation of the
church bathrooms. Lastly, they stated
that the Building Committee is currently
exploring several options for the storage
of the new gym chairs.
The Community Commission analyzed
the goals that they established last year
for the commission. They will continue
to evaluate community life within the
parish to pinpoint what is missing and
provide appropriate solutions. The
updated goals will be announced in late
November.

RELATÓRIO DE PARTIDA E
RENOVACÃO (PAR)
As cinco comissões de avaliação e
renovação da paróquia (PAR) reuniram-se a
Las cinco comisiones de Evaluación y
Renovación Parroquial (PAR) se reunieron el 19 de outubro. Um breve relatório de cada
19 de octubre. Le presentamos un breve infor- comissão é fornecido abaixo. Se estiver
me de cada comisión a continuación. Si usted interessado em servir em uma das
está interesado en servir en una comisión, por comissões, entre em contato com Emmanuel
Perez no escritório da paróquia em
favor comuníquese con Emmanuel Pérez en la
(209) 634-8578.

REPORTE DE EVALUACION Y
RENOVACION PARROQUIAL (PAR)

oficina parroquial al (209) 634-8578.

La Comisión de Administración informó a
las otras comisiones sobre las mejoras a la
Avenida Cooper. Los bordillos y las banquetas se han completado. Los cruces peatonales
están pendientes, pero se completarán antes
del 1 de noviembre. La comisión también
compartió que los ministerios hispanos continúan recaudando fondos para la renovación de
los baños de la iglesia. Finalmente, declararon
que el Comité de Construcción actualmente
está explorando varias opciones para el almacenaje de las nuevas sillas del gimnasio.

A Comissão de Administração informou as
outras comissões sobre as melhorias da rua
Cooper Ave. As calçadas foram concluídas.
Os passeios estão pendentes, mas esses serão
concluídos antes de 1º de novembro. A
comissão também compartilhou que os
ministérios hispânicos continuam a angariar
fundos para a renovação dos banheiros da
igreja. Por fim, declararam que o Comitê de
Construção está atualmente explorando
várias opções para o armazenamento das
novas cadeiras do ginástica.

A Comissão da Comunidade analisou os
objetivos que estabeleceram no ano passado
La Comisión de Comunidad analizó los
objetivos que establecieron el año pasado para para a comissão. Eles continuarão a avaliar a
vida comunitária dentro da paróquia para
la comisión. Continuarán evaluando la vida
identificar o que está faltando e fornecer
comunitaria dentro de la parroquia para idensoluções apropriadas. Os objetivos
tificar lo que falta y proporcionar soluciones atualizados serão anunciados no final de
adecuadas. Los objetivos actualizados se
novembro.

anunciarán a fines de noviembre.

La Comisión de Formación anunció que el
lanzamiento del ministerio para jóvenes adultos, Summit, continuará según lo planeado.
También están explorando la posibilidad de
usar un libro de Adviento del Obispo Barron
en inglés y español. La comisión también
revaluó sus objetivos y los publicará a fines
de noviembre.

The Formation Commission announced
that the launch for Summit Young Adult
Ministry will continue as planned. They
are also exploring the possibility of
using an Advent Gospel book by Bishop
Barron in English and Spanish. The
commission also reevaluated their goals
and will publicize them in late
La Comisión de Alcance Social compartió
November.
que el Ministerio de Alimentos está siendo
muy exitoso. La comisión está trabajando con
The Outreach Commission shared that Turlock Gospel Mission para proporcionar
the Meals Ministry is doing very well.
una biblioteca para niños en sus nuevas
The commission is working with
instalaciones. También formarán un
Turlock Gospel Mission to provide a
subcomité con el objetivo de llegar a los
children’s library at their new facility.
católicos inactivos.
They will also form a subcommittee
intended for outreach to inactive
La Comisión de Culto Religioso continuará
Catholics.
buscando voluntarios para un Ministerio de
Saludadores. Están evaluando la posibilidad
The Worship Commission will continue de proporcionar el horario de las diferentes
looking for volunteers for a Greeters
misas para cubrir cada fin de semana con saMinistry. They are evaluating the possi- ludadores. La comisión también ha establecibility of providing a schedule with
do una cita con el personal de la oficina parrodifferent Masses to cover every weekquial para hablar acerca de incluir una caja de
end with greeters. The commission has oración en la iglesia.
also set up an appointment with staff
from the parish office to discuss the addition of a Prayer box in the church.

A Comissão de Formação anunciou que o
lançamento do Ministério dos Jovens
Adolescentes continuará conforme o
planejado. Eles também estão explorando a
possibilidade de usar um livro sobre os
Evangelhos para o Advento, do Bishop
Barron em inglês e espanhol. A comissão
também reavaliou seus objetivos e divulgálos no final de novembro.
A Comissão de Divulgação compartilhou
que o Ministério das refeições está indo
muito bem. A comissão está trabalhando
com Turlock Gospel Mission para fornecer
uma biblioteca para crianças em suas novas
instalações. Eles também formarão um
subcomitê destinado a evangelizar católicos
inativos.
A Comissão de Adoração continuará
procurando por voluntários para um
Ministério das boas vindas. Eles estão
avaliando a possibilidade de fornecer um
cronograma com diferentes missas para
cobrir todos os fins de semana. A comissão
também organizou uma consulta com
funcionários do escritório paroquial para
discutir a adição de uma caixa de oração na
igreja.

