PARISH ASSESSMENT AND
RENEWAL (PAR) REPORT
The five Parish Assessment and Renewal
(PAR) Commissions met on September
21st. 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 on the progress
being made relating to the Cooper Ave.
closure. The Cooper Ave. improvements
mandated by the City of Turlock will be
completed in the next few weeks. Additionally, the commission announced that
the Knights of Columbus sold over 400
tickets for their steak and shrimp dinner.
The Building Committee is also exploring
different options regarding the renovation
of the church bathrooms.
The Community Commission decided that
PAR would participate in Hospitality
Sunday on March 18, 2018. The commission agreed that separating the Feast of the
Sacred Heart from the ministry fair is a
good idea. They recommend that the
ministry fair should take place on a weekend in mid-September after all Masses.
The Formation Commission continued to
work on the launch of the new young adult
ministry, “Summit.” The event is still
scheduled for October 20th at 7:00PM in
the gym. Everyone between the ages of 18
to 35 is invited to participate.
The Outreach Commission announced
that they sent 36 rosaries to the Newman
Center at Rice University in Houston,
Texas for the victims of Hurricane Harvey. They additionally contacted Emanuel
Hospital about the possibility of providing
beanies for newborns. The commission is
waiting for a response. The Meals Ministry is continuing to grow, but it still needs
additional volunteers. Lastly, the commission will contact Turlock Gospel Mission
about the possibility of adding a children’s
library and garden at the facility.
The Worship Commission began to
brainstorm ideas for creating a Greeter’s
Ministry. They will initially contact
existing ministries to find volunteers and
eventually branch out into the rest of the
parish community. The commission
hopes to present the project to the
Extraordinary Ministers of Communion to
see if they’re willing to participate.

REPORTE DE EVALUACION Y RENOVACION PARROQUIAL (PAR)
Las cinco comisiones de Evaluación y Renovación Parroquial (PAR) se reunieron el 21 de septiembre. 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 en la oficina
parroquial al (209) 634-8578.

La Comisión de Administración informó a
las otras comisiones sobre el progreso realizado en relación con el cierre de la Avenida
Cooper. Las mejoras requeridas por la Ciudad de Turlock se completarán en las próximas semanas. Además, la comisión anunció
que los Caballeros de Colón vendieron más
de 400 boletos para su cena de bistek y camarón. El Comité de Construcción también
está explorando diferentes opciones con
respecto a la renovación de los baños de la
iglesia.
La Comisión de Comunidad decidió que
PAR participaría en el Domingo de Comunidad el 18 de marzo de 2018. La comisión
acordó que separar la Fiesta del Sagrado
Corazón de la feria ministerial es una buena
idea. Ellos recomiendan que la feria ministerial debe tener lugar en un fin de semana a
mediados de septiembre después de todas
las misas.
La Comisión de Formación continuó trabajando en el lanzamiento del nuevo ministerio de jóvenes adultos, "Summit." El evento
aún está programado para el 20 de octubre a
las 7:00 PM en el gimnasio. Todas las personas entre las edades de 18 a 35 están invitadas a participar.
La Comisión de Alcance Social anunció
que enviaron 36 rosarios al Centro Newman
de Rice University de Houston, Texas para
las víctimas del huracán Harvey. Además,
se comunicaron con el Hospital Emanuel
sobre la posibilidad de proporcionar gorros
para los recién nacidos. La comisión está
esperando una respuesta. El Ministerio de
Comidas continúa creciendo, pero todavía
necesita más voluntarios. Por último, la comisión contactará a Turlock Gospel Mission
sobre la posibilidad de añadir una biblioteca
para niños y un jardín en sus instalaciones.
La Comisión de Culto Religioso comenzó a
pensar en ideas para crear un ministerio de
saludadores para las Misas dominicales.
Inicialmente se pondrán en contacto con los
ministerios existentes para encontrar voluntarios y eventualmente invitarán el resto de
la comunidad parroquial. La comisión espera presentar el proyecto a los Ministros de
Comunión para ver si están dispuestos a
participar.

RELATÓRIO DE PARTIDA E
RENOVAÇÃO (PAR)
As cinco comissões de avaliação e
renovação paroquial (PAR) reuniram-se em
21 de setembro. 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.
A Comissão de Administração informou as
outras comissões sobre os progressos
realizados em relação à Cooper Ave. As
melhorias exigidas pela cidade de Turlock
serão concluídas nas próximas semanas.
Além disso, a comissão anunciou que os
Cavaleiros de Colombo venderam mais de
400 ingressos para o jantar de bife e
camarão. O Comitê de Construção também
está explorando diferentes opções relativas
à renovação das casas de banho da igreja.
A Comissão da Comunidade decidiu que o
PAR participaria no Domingo de
Hospitalidade em 18 de março de 2018. A
comissão concordou que a separação da
Festa do Sagrado Coração da feira do
ministério é uma boa idéia. Eles
recomendam que a feira do ministério
aconteça em um fim de semana em meados
de setembro após todas as missas.
A Comissão de Formação continuou a
trabalhar no lançamento do novo ministério
de jovens adultos, "Summit". O evento
ainda está agendado para 20 de outubro às
7:00 da noite no Ginásio. Todas as pessoas
entre 18 e 35 anos são convidadas a
participar.
A Comissão de divulgação anunciou que
enviaram 36 rosários para o Newman
Center da Rice University em Houston,
Texas, para as vítimas do furacão Harvey.
Eles também contataram o Emanuel
Hospital sobre a possibilidade de fornecer
gorros para recém-nascidos. A comissão
aguarda uma resposta. O Ministério das
refeições continua a crescer, mas ainda
precisa de voluntários adicionais. Por fim,
a comissão entrará em contato com Turlock
Gospel Mission sobre a possibilidade de
adicionar uma biblioteca para crianças e
um jardim nas instalações.
A Comissão de Adoração começou a juntar
ideias para criar um Ministério de boas
vindas, antes das missas. Em primeiro
lugar, eles entrarão em contato com os
ministérios existentes, para encontrar
voluntários e eventualmente, se ramificará
para o resto da comunidade paroquial. A
comissão espera alargar o projeto aos
Ministros Extraordinários da Comunhão
para ver se eles estão dispostos a participar.

