Comunicados sobre as Missas
Quinto Domingo da Quaresma

Março 20/21

Toda Páscoa, a coleta da nossa paróquia beneficia o Fundo do Clero, o qual presta suporte à saúde e bem-estar dos nossos
padres em situação regular. Ao apoiar essa coleta, você demonstra sua reconhecimento e suporte aos padres que fizeram
e continuam fazendo a diferença na sua vida, na vida da nossa paróquia, e na vida de inúmeras outras pessoas em nossa
comunidade. Confira o boletim dessa semana para se informar sobre as maneiras de fazer sua doação hoje. Esse ano, mais
do que nunca, seu suporte é necessário e bem-vindo. Desde já agradecemos sua generosidade a essa coleta.
Domingo de Ramos

Março 27/28

A coleta da Páscoa da semana que vem beneficiará o Fundo do Clero, o qual presta suporte à saúde e bem-estar dos
nossos 536 padres ativos e padres seniores em situação regular. Seja em nossa paróquia ou na comunidade em geral,
nossos padres fazem a diferença todos os dias. Esse ano, mais do que nunca, seu suporte é necessário e bem-vindo. Em
nome da minha pessoa e de meus irmãos padres que se beneficiam do suporte do Fundo do Clero, muito obrigado.
Domingo de Páscoa (Fim de Semana da Coleta)

Abril 3/4

A coleta de hoje beneficiará o Fundo do Clero, o qual fornece programas e suporte à saúde e bem-estar de todos padres
diocesanos ativos e seniores em situação regular. Ao apoiar essa coleta, você está ajudando a garantir que nossos padres
ativos recebam o cuidado que eles precisam para continuar seu importante trabalho e nossos padres seniores, como
{SENIOR PRIEST NAME(S)}, tenham suporte e acesso a cuidados de qualidade. Essa coleta é uma fonte essencial de
recursos ao Fundo e sua generosidade é altamente apreciada. Em nome da minha pessoa, {SENIOR PRIEST NAME(S)}, e de
todos meus irmãos padres que se beneficiam do suporte do Fundo do Clero, agradecemos muito a cada um de vocês por
seu suporte contínuo e generosidade.
ORAÇÃO DOS FIÉIS DURANTE AS MISSAS E VIGÍLIAS DA PÁSCOA:
Por todos os nossos padres ativos e seniores em situação regular que têm dedicado suas vidas para servir incansavelmente
aos outros. Que eles possam continuar fortalecendo nossas comunidades através de seu ministério, trazendo a presença
de Cristo a todos com os quais se relacionam.
Segundo Domingo de Páscoa

Abril 10/11

Em nome da minha pessoa e de meus irmãos padres, agradecemos por seu suporte à coleta de Páscoa para o Fundo do
Clero. Se você não conseguiu fazer uma doação na semana passada, mas ainda gostaria de contribuir, por favor confira as
várias maneiras de fazer sua doação hoje no boletim dessa semana.

