PARISH ASSESSMENT AND
RENEWAL (PAR) REPORT
The five Parish Assessment and Renewal
(PAR) Commissions met on January
18th. 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 18
de enero. Le presentamos un breve informe
de cada comisión a continuación. Si usted
está interesado en servir en una comisión,
por favor comuníquese con Emmanuel Pérez
The Administration Commission provid- en la oficina parroquial al (209) 634-8578.
ed an update on the progress for the new La Comisión de Administración proporcionó
fence near Cooper Ave. The Church has información sobre el progreso del nuevo
received the clearance from the City of
cerco de la Avenida Cooper. La Iglesia reciTurlock to conclude the current phase of bió la aprobación de la Ciudad de Turlock
the project. The next phase will involve para concluir la fase actual del proyecto. La
the installation of a new fence next to the siguiente fase incluirá la instalación de un
alley. The restrooms in the Church will nuevo cerco al lado del callejón. Los baños
be renovated in February. The project is de la iglesia serán renovados en febrero. Se
expected to last approximately 10 days. espera que el proyecto dure aproximadamenLastly, the commission announced that
te 10 días. Por último, la comisión anunció
the Church will create a Facebook page que la Iglesia creará una página de Facebook
to establish a social media presence.
para establecer una presencia en las redes
The Community Commission discussed sociales.

the upcoming Lenten Soup Suppers.
They identified individuals who will lead
the suppers after the Portuguese, English, and Spanish Stations of the Cross.
The organizers will be contacting ministries and parishioners to ask for assistance with providing food for the suppers. Lastly, the commission recommended that a staff member be selected
as a co-chair for the Feast of the Sacred
Heart.

The Formation Commission announced

las próximas Cenas Cuaresmales. Identificaron personas que organizarán las cenas después de los Vía Crucis en Portugués, Ingles,
y Español. Los organizadores se pondrán en
contacto con los ministerios y feligreses para
pedir ayuda con el suministro de alimentos
para las cenas. Por último, la comisión recomendó que un miembro del personal sea
seleccionado como co-organizador de la
Fiesta del Sagrado Corazón.

La Comisión de Formación anunció que la
primera reunión del Club de Lectura será el
28 de enero en la cafetería y la segunda
reunión será el 24 de febrero. El grupo leerá
un libro escrito por el Obispo Barron. La
comisión también tiene la intención de promover el Día Diocesano del Ministerio, que
ocurrirá el 3 de marzo.

The Outreach Commission stated that

La Comisión de Alcance Social declaró que

The Worship Commission announced
that the logistics of the Prayer Request
box have not been finalized. They also
recommend that an announcement be
included stating that there are pews
available for individuals with disabilities. The commission also advised that
more ushers are required for the Spanish
weekend Masses other than the
11:30AM service.

As cinco comissões de Avaliação e
Renovação Paroquial (PAR) se reuniram a
18 de Janeiro. Um breve relatório de cada
comissão é fornecido abaixo. Se está
interessado em servir em uma comissão,
entre em contato com Emmanuel Perez no
escritório da paróquia a (209) 634-8578.

A Comissão de Administração forneceu
uma atualização sobre o progresso da nova
cerca perto da Ave Cooper. A Igreja
recebeu a autorização da cidade de Turlock
para concluir a fase atual do projeto. A
próxima fase envolverá a instalação de uma
nova cerca ao lado da canada. Os quartos
de banho na Igreja serão renovados em
Fevereiro. O projeto deverá durar
aproximadamente 10 dias. Por fim, a
comissão anunciou que a Igreja criará uma
página no Facebook para estabelecer uma
presença na mídia social.

A Comissão da Comunidade discutiu as
La Comisión de Comunidad habló acerca de próximas ceias de sopa de Quaresma. Eles

that the first Book Club meeting will be
on January 28th in the cafeteria and the
second meeting will be on February 24th.
The group will be reading a book written
by Bishop Barron. The commission also
intends to promote the diocesan Ministry
Day, which will occur on March 3rd.
they have satisfied the regulations provided by Turlock Gospel Mission for the
Children’s Library shelf. The commission also announced that 210 gifts were
provided to residents of local care facilities during the Christmas season.

RELATÓRIO DE PARTIDA E
RENOVAÇÃO (PAR)

identificaram indivíduos que liderarão as
ceias após as estações de cruzes em
Português, Inglês e Espanhol. Os
organizadores entrarão em contato com
ministérios e paroquianos para pedir ajuda
para fornecer comida para a ceia. Por fim, a
comissão recomendou que um membro da
equipe seja selecionado como co-presidente
da Festa do Sagrado Coração.

A Comissão de Formação anunciou que a
primeira reunião do Clube do Livro será no
dia 28 de Janeiro no refeitório da escola e a
segunda reunião será em 24 de Fevereiro.
O grupo estará lendo um livro escrito pelo
Bispo Barron. A comissão também
pretende promover o Dia Diocesano do
Ministério, que ocorrerá no dia 3 de Março.

A Comissão de Divulgação declarou que

cumpriram os regulamentos requeridos por
Turlock Gospel Mission para a prateleira
cumplieron con las normas provistas por
Turlock Gospel Mission para la estantería de da Biblioteca Infantil. A comissão também
la Biblioteca para Niños. La comisión tam- anunciou que 210 ofertas foram fornecidos
aos residentes das instalações de cuidados
bién anunció que se proporcionaron 210
regalos a los residentes de las instalaciones locais durante a temporada de Natal.
de atención locales durante la temporada de A Comissão de Adoração anunciou que a
Navidad.
logística da caixa de Solicitação de Oração

La Comisión de Culto Religioso anunció que
la logística de la caja de peticiones no ha
sido finalizada. También recomiendan que se
incluya un anuncio que indique que hay bancos disponibles para personas con discapacidades. La comisión también informó que se
requieren más voluntarios de hospitalidad
para las Misas de fin de semana en Español.

não foi finalizada. Eles também
recomendam que um anúncio seja incluído
afirmando que existem bancos disponíveis
para pessoas com deficiência. A comissão
também aconselhou que mais voluntaries
de hospitalidade são necessários para as
missas de fim de semana em Espanhol além
do serviço de Missa das 11:30 da manhã.

