


OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6 Telefone: 1 
315 370 1356 ( sacerdote).  www.fatimakingston.com 

ANO C            28.08.2016  

O Convite para o Banquete:

Ofertas para obras neste momento:                       42,278,00 
Obrigado  a todos aqueles que trabalharam,  ajudaram - colaboraram !     
Obrigado                                                          
 

ANIV. de FALECIMENTO :   22 a 28 de  Agosto  de 2016 :  Nesta semana faz 
anos que partiram para a casa do Pai:   † 1984 Antonio Augusto Cordeiro; † 
1993 Elisio Cabral Ponte; † 2005 José Pacheco Botelho; † 2006 Floriano Botelho 
Rodrigues;  † 2011 Antero Bettencourt; Rezaremos por Eles na Eucaristia das 
10am, no dia 28 .08.2016  

5. 30  pm =  Jose Torres Medeiros; Eduardo Bastos,Ps e, Ss, Fam; Al. do Purgatório, 
p. Ant. Valente , Esposa

Domingo 28 de   Agosto de 2016  :                                                          10 am 

– Eucaristia                                                                       Semana    29 de  
Agosto a 04 de Set.  de  2016     

  2f – 6 pm  = Não há Eucaristia!   Ensaio de canticos                                      

 3f  – 6. pm =  Paulo Valente;   Eduardo Bettencourt,ESP.;  † Genoveva Barbosa 

4f   - 8.30 am=  Manuel Neves, Ps, Ss, Fam; Defuntos ; Fatima Cordeiro Soares        

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm                                             
6 pm =  Acção de Graças a Ao senhor Santo cristo ; Francisco Rodrigues da Silva, 
Mãe e Cunhado,

 5f = 6 pm  =Germano Pacheco; Jose de Sousa; Manuel Vitorino, Ermelinda da 

Ponte,                                  Ensaio de Canticos                                                   

 6f . 5.30 pm=  Angelo Braga, ( aniv. ) p. Beatriz Braga

Sábado   03 de  Setembro de 2016  -                              

  Sb. 9 am=        Não há Eucaristia!                                                       

Sb. 5. 30  pm =   FESTA do Senhor Santo Cristo dos Milagres

Domingo  04  de Setembro  de 2016  :                                        

10 am –  Não há Eucaristia Santo Cristo dos Milagres   

4 pm=   Inicio da Procissão, seguida da Eucaristia                                                  

ANIV. de FALECIMENTO :  29 de  Agosto a 04 de Setembro   de 2016 :  
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai: † 1991 Kevin Edward 
Amaral;                      † 1994 Maria santa da Costa; † 1999 Alvaro da Ponte Silva; † 1998 
Lourdes Maria Amorim;† 2000 Olinda de Melo Moniz;  † 2005 Maria Jose Valente;  † 
2006  Manuel Melo; † 2007 Procópio Jacinto de Sousa Medeiros; † 2014 Lucilia 

Adelaide afecto; Rezaremos por Eles na Eucaristia das  4 pm, no dia 04 .
08.2016  

http://www.fatimakingston.com/


Painel de Azuleijos 
A criar para a festa de Nossa Senhora de Fatima de 2017.

O “ New York Times” da semana passada diz que quem visita a Europa 
deve conhecer os azuleijos portugueses, azuis do sec. XVIII,  raridade e 
criação cultural portuguesa.

Encontram-se nos mais belos monumentos de Portugal: Continente, 
Açores e Madeira; por todo o mundo onde os portugueses estiveram e  
estão  levaram os nossos azuleijos.

No painel de Azuleijos será pintada uma imagem de Nossa Senhora e os 
nomes dos portugueses que o desejem.  O artista vai enviar-nos tres 
modelos antes de iniciar a Obra.

Um pequeno grupo já aceitou fazer parte da Comissão que vai tratar deste
assunto, mas outros nomes podem ser englobados:

A Comissão:                         

Antonio Matias, Antonio Cordeiro, Antonio Mendes, Antonio Pereira, 
Antonio Martins,                                      Eusebio Massa, Fernando 
Martins,                                                                                        João Mauricio, 
João Bastos, José Raposo,                        Manuel Freitas, Mike Borges

CREDO
Creio em um só Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra de
todas as coisas visíveis e invisíveis.                              

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do
Pai antes de todos os séculos; Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro
de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele 
todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, 
desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem 
Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio 
Pilatos; padeceu e foi sepultado.                                                                          
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, 
onde está sentado à direita do Pai.                                         E de novo há de
vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá
fim.

Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do 
Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele falou pelos 
profetas.

Creio na Igreja, una, santa, católica e apóstolica. Professo um só batismo 
para a remissão dos pecados.  E espero a ressurreição dos mortos e vida 
do mundo que há de vir.  Amém.  

Eucaristia no Cemitério

11 de Setembro de 2016 - 2pm  Organizada pela Paroquia
de S. Jose

Presidida pelo Senhor Arcebispo O’ Brien

Passagem da porta da misericordia
Outubro 02, 2016 – 10,30 am               Catedral de Kingston, na
Eucaristia 

Confissões de preparação: 
Quarta  e  quinta-  feira  28  e  29  de  Setembro  de  2016.
Domingo  na  Catedral  das  9am  –  10  am.

Adoração do Santissimo Sacramento:
quartas-feiras:             9am- 9pm

  LEITURA ISir 3, 19-21.30-31:  Leitura do Livro de Ben-Sirá

Filho, em todas as tuas obras procede com humildade e serás mais estimado do 
que o homem generoso. Quanto mais importante fores, mais deves humilhar-te 
e encontrarás graça diante do Senhor. Porque é grande o poder do Senhor e os 
humildes cantam a sua glória. A desgraça do soberbo não tem cura, porque a 
árvore da maldade criou nele raízes. O coração do sábio compreende as máximas
do sábio e o ouvido atento alegra-se com a sabedoria. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL : Na vossa bondade, Senhor, preparastes uma casa para 
o pobre.                                          1.Os justos alegram-se na presença de 
Deus,/exultam e transbordam de alegria./Cantai a Deus, entoai um cântico ao 
seu nome;/o seu nome é Senhor: exultai na sua presença.               2.Pai dos 
órfãos e defensor das viúvas,/ é Deus na sua morada santa./ Aos abandonados 
Deus prepara uma casa,/ conduz os cativos à liberdade. 

LEITURA II:Hebr 12, 18-19.22-24: Leitura da Epístola aos Hebreus

Irmãos: Vós não vos aproximastes de uma realidade sensível, como os 
israelitas no monte Sinai: o fogo ardente, a nuvem escura, as trevas densas
ou a tempestade, o som da trombeta e aquela voz tão retumbante que os 



ouvintes suplicaram que não lhes falasse mais. Vós aproximastes-vos do 
monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, de muitos 
milhares de Anjos em reunião festiva, de uma assembleia de primogénitos
inscritos no Céu, de Deus, juiz do universo, dos espíritos dos justos que 
atingiram a perfeição e de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do 
Senhor.

EVANGELHO Lc 14, 1.7-14: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, Jesus entrou, num sábado, em casa de um dos principais 
fariseus para tomar uma refeição. Todos O observavam. Ao notar como os 
convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola:
«Quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o 
primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais 
importante do que tu; então, aquele que vos convidou a ambos, terá que 
te dizer: ‘Dá o lugar a este’; e ficarás depois envergonhado, se tiveres de 
ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no 
último lugar; e quando vier aquele que te convidou, dirá: ‘Amigo, sobe 
mais para cima’; ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. 
Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado». Jesus 
disse ainda a quem O tinha convidado: «Quando ofereceres um almoço ou
um jantar, não convides os teus amigos nem os teus irmãos, nem os teus 
parentes nem os teus vizinhos ricos, não seja que eles por sua vez te 
convidem e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete, 
convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos; e serás feliz por eles 
não terem com que retribuir-te: ser-te-á retribuído na ressurreição dos 
justos. Palavra da 
salvação.______________________________________________ANIVERS
ARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de  29 de Agosto a 04 de Setembro 
de 2016 receberam o Batismo na nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ): 29. 
Richard John Couto; Sandy Sousa de Oliveira; 30. Chelsea Marie Almeida; Jonas 
Monte Marcelino;  02. Robert Moniz; Celina Marie Couto; 03. Philip Renie Garcia; 
Alexandre Anthony Major; 04. Elizabeth Maria Cabral; Tony Joseph Silva;                          
Eucaristia  Sunday:          4 pm  - 04. 09.2016                                                                           

----------------------------------------------------------------------------------

Leitores:  03 e 04  de Setembro  de 2016                         

Sexta- feira 5.30 pm -             Angelo BRAGA                                         Sáb. : 
5.30 pm =    Santo Cristo                                                                                    
Domindo:  10 am  =     Santo Cristo 

FIRST READING  (Sir. 2.17-20, 28-29): A reading from the book of Sirach.                
My child, perform your tasks with humility; then you will be loved by those 
whom God accepts.   The greater you are, the more you must humble yourself; 
so you will find favour in the sight of the Lord.  Many are lofty and renowned, but
to the humble the Lord reveals his secrets.  For great is the might of the Lord; but
by the humble he is glorified.

When calamity befalls someone proud, there is no healing, for an evil plant has 
taken root in them.  The mind of the intelligent appreciates proverbs, and an 
attentive ear is a desire of the wise.  —The word of the Lord.   R. Thanks be to 
God.

RESPONSORIAL PSALM: In your goodness, O God, you provided for the needy.
                     1. Let the righteous be joyful;/ Let hem exult 

before God;/ Let hem be jubilant with joy./ Sing to God, sing praises to his 
name;/ His name is the Lord, / Be exultant before him.                       2. Father of 
orphans and protector of widows/ Is God in his holy habitation./ God gives the 
desolate a home to live in;/ He leads out the prisoners to prosperity.                       
3.Rain in abundance, O God,/ You showered abroad;/ You restored your heritage 
when it languished;/ Your flock fund a dwelling in it;/ In your goodness, O God,/ 
You provided for the needy.

SECOND READING (Heb. 12. 18-19, 22-24a): A reading from the Letter to the 
Hebrews                                                              Brothers and Sisters you have not 
come to something that can be touched, a blazing fire, and darkness, and gloom, 
and a tempest,   and the sound of a trumpet, and a voice whose words made the 

hearers beg that not another word be spoken to them.    But you have come to 
Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to 
innumerable Angels in festal gathering,   and to the assembly of the firstborn 
who are enrolled in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of the 
righteous made perfect,   and to Jesus, the mediator of a new covenant.                 
—The word of the Lord.   R. Thanks be to God.

GOSPEL (Lk. 14.1, 7-14): A reading from the holy Gospel according to Luke           
On one occasion when Jesus was going to the house of a leader of the Pharisees 
to eat a meal on the Sabbath, the lawyers and Pharisees were watching him 
closely.  When Jesus noticed how the guests chose the places of honour, he told 
them a parable.  “When you are invited by someone to a wedding banquet, do 
not sit down at the place of honour, in case someone more distinguished than 
you has been invited by your host;  and the host who invited both of you may 
come and say to you, ‘Give this person your place,’ and then in disgrace you 
would start to take the lowest place.  But when you are invited, go and sit down 
at the lowest place, so that when your host comes, he may say to you, ‘Friend, 
move up higher’; then you will be honoured in the presence of all who sit at the 
table with you.   For whoever exalts himself will be humbled, and whoever 
humbles himself will be exalted.”  Jesus said also to the Pharisee who had invited 
him, “When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your 
brothers or sisters or your relatives or rich neighbors, in case they may invite you 
in return, and you would be repaid.   But when you give a banquet, invite the 
poor, the crippled, the lame, and the blind.   And you will be blessed, because 
they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the 
righteous.”—The Gospel of the Lord.

R. Praise to you, Lord Jesus Christ.APOSTLE'S CREED:                                                  

I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus 
Christ, his only Son, our Lord who was conceived by the power of the Holy Spirit, 
born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and 



was buried; he descended into hell; on the third day he rose again from the dead;
he ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father 
almighty; from there he will come to judge the living and the dead.  I believe in 
the Holy  Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the 
forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.  
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