PARISH ASSESSMENT AND
RENEWAL (PAR) UPDATE
The five Parish Assessment and Renewal
(PAR) Commissions met on February
15th and worked on similar tasks. A report
containing individual summaries from
each commission would be repetitive and
unnecessary. As a result, the five commissions’ tasks for this particular Leadership
Night have been consolidated into one
brief update.
Each commission was reintroduced to
“Link to Ministry Contact Accountability”
forms, which intend to facilitate effective
and efficient communication between
members of the commissions and church
ministries. The ultimate purpose of these
forms is to ensure that parish leadership
are adequately responding to the needs of
ministries and parishioners. Each member
of the commission will be responsible for
maintaining monthly contact with their
assigned ministries.
Additionally, each commission continued
to work on their respective goals for this
year, which are available on the parish
website. They also submitted nominations
for the upcoming Pastoral Council elections.
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 febrero y trabajaron en tareas
similares. Un informe que contenga
resúmenes individuales de cada comisión
sería repetitivo e innecesario. Como
resultado, las tareas de las cinco comisiones
para esta Noche de Liderazgo en particular
se han consolidado en una breve
actualización.

AVALIAÇÃO PARALUAL E
RENOVAÇÃO (PAR) UPDATE
As cinco comissões de avaliação e
renovação da paróquia (PAR) reuniram-se
em 15 de fevereiro e trabalharam em
tarefas similares. Um relatório contendo
resumos individuais de cada comissão
seria repetitivo e desnecessário. Como
resultado, as tarefas das cinco comissões
para esta Noite de liderança em particular
foram consolidadas em uma breve
atualização.

Cada comisión se reintrodujo en los
formularios "Enlace a la Responsabilidad de
Contacto con Ministerios", que tienen la
intención de facilitar la comunicación
efectiva y eficiente entre los miembros de
las comisiones y los ministerios de la
iglesia. El objetivo final de estos
formularios es garantizar que el liderazgo de
la parroquia responda adecuadamente a las
necesidades de los ministerios y feligreses.
Cada miembro de la comisión será
responsable de mantener un contacto
mensual con sus ministerios asignados.

Cada comissão foi reintroduzida em
formas de "Link para Responsabilidade de
Contato do Ministério", para facilitar a
comunicação, efetiva e eficiente, entre os
membros das comissões e os ministérios
da igreja. O objetivo final dessas formas é
garantir que a liderança paroquial
responda adequadamente às necessidades
dos ministérios e dos paroquianos. Cada
membro da comissão será responsável por
manter contato, mensalmente, com os
ministérios designados.

Además, cada comisión continuó trabajando
en sus objetivos respectivos para este año,
los cuales están disponibles en el sitio de
internet de la parroquia. También
presentaron nominaciones para las próximas
elecciones del Consejo Pastoral.
Si usted está interesado en servir en una
comisión, por favor comuníquese con
Emmanuel Pérez en la oficina parroquial
al (209) 634-8578.

Além disso, cada comissão continuou a
trabalhar em seus respetivos objetivos
para este ano, que estão disponíveis no
site da paróquia. Eles também
apresentaram indicações para as próximas
eleições no Conselho Pastoral.
Se estiver interessado em servir em uma
comissão, entre em contato com
Emmanuel Perez no escritório da paróquia
em (209) 634-8578.

