PARISH ASSESSMENT AND
RENEWAL (PAR) REPORT
The five Parish Assessment and Renewal
(PAR) Commissions met on April 20th. 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 PAR members regarding the
Sacred Heart Festival, which will occur
on May 19th, 20th, and 21st. A wine and
cheese event hosted by the Knights of
Columbus will launch the festival on May
19th followed by other festivities the next
couple of days. The festival organizers
are in need of more volunteers. If you are
interested in volunteering, please contact
the parish office.
THE COMMUNITY COMMISSION is finalizing plans for a ministry fair on June 23rd
following the Feast of the Sacred Heart.
The intent of the ministry fair is to encourage parishioners to interact with our
ministries and offer them the opportunity
to grow in their faith. More information
about the event will be provided at a later
date.
THE FORMATION COMMISSION created a
subcommittee intended to form a new
young adult ministry in the parish. The
new ministry will primarily target 18-30
year olds. A tentative launch date has
been scheduled for September 8th. The
commission is currently working on selecting and confirming a featured speaker
for an introductory event.
THE OUTREACH COMMISSION announced
that over 30 parishioners have already
joined their newly formed meals ministry,
which provides hot meals for residents of
local homeless shelters. The commission
is also creating a Rosary making ministry.
The date, time, and location for this ministry will be announced in the bulletin in
the near future.
THE WORSHIP COMMISSION began strategizing ways to create a greeters ministry.
In addition, the commission discussed
ways to consolidate a liturgical committee involving Priests and representatives
from the Altar Servers, Lectors, and
Communion Ministers.

REPORTE DE EVALUACION Y
RENOVACION PARROQUIAL
(PAR)
Las cinco comisiones de Evaluación y Renovación Parroquial (PAR) se reunieron el
20 de abril. 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.
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN dio un
informe a los miembros del PAR sobre el
Festival del Sagrado Corazón que tendrá
lugar los días 19, 20 y 21 de mayo. El festival comenzará con un evento de vino y
queso organizado por los Caballeros de
Colón el 19 de mayo seguido por otras
festividades los próximos dos días. Los
organizadores del festival necesitan más
voluntarios. Si está interesado en ser voluntario, por favor comuníquese con la oficina
parroquial.
LA COMISIÓN DE COMUNIDAD está finalizando los planes para una feria ministerial
el 23 de junio después de la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La intención de la
feria ministerial es animar a los feligreses a
interactuar con nuestros ministerios y ofrecerles la oportunidad de crecer en su fe.
Más información sobre el evento se proporcionará en el futuro.
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN creó un subcomité destinado a formar un nuevo ministerio de adultos jóvenes en la parroquia. El
nuevo ministerio se dirigirá principalmente
a los jóvenes de 18 a 30 años. Una fecha
tentativa de lanzamiento se ha programado
para el 8 de septiembre. La comisión actualmente está trabajando en seleccionar y
confirmar a un presentador para un evento
introductorio.
LA COMISIÓN DE ALCANCE SOCIAL anunció que más de 30 feligreses ya se han unido a su ministerio que proporciona comidas
calientes para los residentes sin hogar de
refugios locales. La comisión también está
formando un ministerio que le enseña a la
gente como crear un Rosario. La fecha,
hora y lugar para este nuevo ministerio
serán anunciados en el boletín en el futuro.
LA COMISIÓN DE CULTO RELIGIOSO creó
estrategias para formar un ministerio de
personas que le den la bienvenida a los
feligreses en las Misas Dominicales. Además, la comisión pensó en maneras de consolidar un comité litúrgico en el que participarán Sacerdotes y representantes de los
Servidores de Altar, Proclamadores de la
Palabra y Ministros de la Comunión.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E
RENOVAÇÃO PARROQUIAL (PAR)
As cinco Comissões de Avaliação e
Renovação Paroquial (PAR) reuniram-se
em 20 de abril. Um breve relatório de cada
comissão é fornecido abaixo. Se estiver
interessado em servir em uma das
comissôes, entre em contato com
Emmanuel Perez no escritório paroquial
no (209) 634-8578.
A COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO informou
os membros do PAR sobre o Festival do
Sagrado Coração, que ocorrerá nos dias 19,
20 e 21 de maio. Um evento de vinho e
queijo, organizado pelos Cavaleiros de
Colombo lançará o festival no dia 19 de
maio, seguido de outras festividades nos
próximos dias. Os organizadores do festival
precisam de mais voluntários. Se estás
interessado em ser voluntário, entre em
contato com o escritório da paróquia.
A COMISSÃO DA COMUNIDADE está
finalizando, os planos para uma feira
ministerial no dia 23 de junho, após a Festa
do Sagrado Coração. A intenção da feira
dos ministérios, é incentivar os paroquianos
a interagir com nossos ministérios e
oferecer-lhes a oportunidade de crescer em
sua fé. Mais informações, sobre o evento
serão fornecidas em uma data posterior.
A COMISSÃO DE FORMAÇÃO criou um
subcomitê, destinado a formar um novo
ministério de jovens adultos na paróquia. O
novo ministério será alvo principalmente de
18-30 anos de idade. Uma data provisória
do lançamento foi programada para 8 de
setembro. A comissão está, atualmente,
trabalhando na seleção e confirmação de
um alto-falante para um evento
introdutório.
A COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO anunciou
que mais de 30 paroquianos já se juntaram
ao seu ministério, recém-formado, de
refeições, que fornece refeições quentes,
para os sem abrigo e sem teto. A comissão
também está criando o ministério do
Rosário. A data, hora e local para este
ministério serão anunciados no boletim, em
futuro próximo.
A COMISSÃO DE ADORAÇÃO começou a
elaborar estratégias para criar um
ministério das boas-vindas. Além disso, a
comissão discutiu formas de consolidar um
comitê litúrgico envolvendo Sacerdotes e
representantes dos acólitos, dos leitores e
dos Ministros da Comunhão.

