
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

Telefone: 1 315 370 1356 ( sacerdote).  
www.fatimakingston.com          

ANO C            30.10.2016  

Ofertas para obras :                                               51, 
478,00  Obrigado a todos aqueles que colaboraram !     
Obrigado                                                      
 

ANIV. de FALECIMENTO :  24 a 30 de Outubro   de 
2016 :  Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai: 
† 1991 José Raposo de sousa; † 1998 Gilda Falcão; † 2001 José 
Maria Braga Andrade; † 2005 Deolinda Lindo Moniz Furtado; † 
2012 Simas Raposo;† 2014 Eduardo Mone Bastos; † 2014 
Rolando Rodrigues Pereira;  Rezaremos por Eles na Eucaristia 
das  10 am, no dia  30 .10.2016  

5. 30  pm =  Paulo Valente,p. Pais e irmã; Fatima Cordeiro,p. 
Ines Pacheco; Gilberto Cabral,p. Esposa

Domingo    30 de  Outubro de 2016  :                              
10 am – Eucaristia 2º ofertório das Missões            

Semana   31 de  Out.  A  06 de Nov. de  2016     
2f –  6  pm  = Não há Eucaristia                                          

3f  – 9 am =  João Coimbra; Defuntos p, Nelson e Rosa 
Silva; Manuel Neves, Ps, Ss, Familia                                              

7 pm =   Dia de todos os Santos – intenções sobre o altar e 
lembrar os que partiram este ano. 

 4f   - 8.30 am  =        Fiéis Defuntos  - intenções sobre o altar 

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 10 pm     
12 pm = Fiéis Defuntos – interrompe-se a Adoração do 
Santissimo Sacramento – ida ao Cemitério.                            
7pm =   Fiéis Defuntos ( intenções sobre o altar ) 

5f = 6 pm  =  Maria do Carmo Silva e Manuel Paulo Matos;  
David Rodrigues,p. A e Filho ; † Tony santos                                  
Ensaio de Canticos                                                               

6f . 6 pm=   Francisco Silva; Ana Godinho,; Armindo, Maria 
José e Paulo

Sábado   05 de  Novembro de 2016  -                          
Sb. 9 am=  Não há Eucaristia                                                  
Sb. 5.30  pm = Domingos da Silva Figueiredo ; Marilia 
Castro; Domingos Oliveira,Familia

  Domingo  06  de  Novembro  de 2016                           
10 am  =  Eucaristia                              
ANIV. de FALECIMENTO :   31 de Out. A 06 Nov.   de 2016   :
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai:                 
†  1985 Melanie Marie Couto; † 1990 Maria José Melo; † 1991 
Amélia Augusta; † 1992 Maria Alda Medeiros;† 1995 Victoriano
Cabral Ponte; † 1996 Agostinho da Costa; † 2000 Honoreto da 
Costa;† 2009 Domingos Valente Oliveira; † Domingos da Silva 
Figueiredo; Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10 am, no dia  
06 .11.2016  

Terça – feira ( November 01, 2016) Dia de Todos os 

santos                    

9 am – Eucaristia;  intenções sobre o altar                  
7 pm -  Eucaristia ; inteções sobre o altar

Quarta - feira ( November 02, 2016 ) 

8.30am  - Defuntos; intenções sobre o altar                  
Adoração do Santissimo Sacramento – 9 am – 10 pm 
12 pm – Eucaristia Defuntos - intenções sobre o altar 
Ida ao cemitério     
7pm - Eucaristia Defuntos - intenções sobre o altar   

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

Painel de Azuleijos 
Como todos estão informados, vamos construir um 
painel de azuleijos para celebrar os 100 anos das 
aparições em Fatima e inaugurar nas festas de Nossa 
Senhora de Fatima em 2017.

Em redor da imagem, o ceremista, vai colocar os 
nomes dos portugueses que o desejarem.

Precisamos com urgencia dos nomes e datas.  Como 
podemos verificar pela lista de ajudas já temos cerca 
de 100 Familias, mas faltam-nos o ano de chegada ou 
nascimento, gostariamos de colocar  mais de 1000 
nomes. Temos espaço. Será uma homenagem a Maria
nossa Mãe e um trabalho artistico para ficar para o 

futuro. Será construido na parede do salão onde se 
encontram as toiletes das Senhoras que vão ser 
destruidas.

 Contacte:                  

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.  

AS NOSSAS ILHAS: AÇORES E MADEIRA

25 de Abril a 06 de Maio 2017

http://www.fatimakingston.com/


Dia 1 - 25 Abr: Toronto / Ponta Delgada ( Açores )

Dia 2 - 26 Abr: Ponta Delgada / Horta

Dia 3 - 27 Abr: Horta / Pico / Horta

Dia 4 - 28 Abr: Horta / Terceira

Dia 5 – 29 Abr: Terceira / Praia da Vitória / Terceira

Dia 6 - 30 Abr: Terceira / Ponta Delgada / Funchal /
Eira do Serrado e Monte / Funchal
Dia 7 – 01 Maio: Funchal / Porto Moniz / Funchal

Dia 8 – 02 Maio: Funchal / Santana / Funchal
Dia 9 – 03 Maio: Funchal / Ponta Delgada
.
Dia 10 – 04 Maio: Ponta Delgada / Lagoa do Fogo 
e das Furnas / Parque Terra Nostra / Ponta 
Delgada

Dia 11 – 05 Maio: Ponta Delgada / Lagoa das Sete 
Cidades / Estufas dos Ananases / Ponta Delgada

Dia 12 – 06 Maio: Ponta Delgada / Toronto

2300,00 - Euros

Temos urgencia nas inscrições- Confirmar 
voos. 

 LEITURA I Sab 11, 22 – 12, 2   Leitura do Livro da 
Sabedoria 
Diante de Vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de
areia na balança, como a gota de orvalho que de manhã cai
sobre a terra. De todos Vos compadeceis, porque sois 
omnipotente, e não olhais para os seus pecados, para que 
se arrependam. Vós amais tudo o que existe e não odiais 
nada do que fizestes; porque, se odiásseis alguma coisa, 
não a teríeis criado. E como poderia subsistir, se Vós não a 
quisésseis? Como poderia durar, se não a tivésseis 
chamado à existência? Mas a todos perdoais, porque tudo 
é vosso, Senhor, que amais a vida. O vosso espírito 
incorruptível está em todas as coisas. Por isso castigais 
brandamente aqueles que caem e advertis os que pecam, 
recordando-lhes os seus pecados, para que se afastem do 
mal e acreditem em Vós, Senhor.  Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 144   Louvarei para sempre 
o vosso nome,  Senhor, meu Deus e meu Rei. 
1. Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu Rei, / e bendizer o 
vosso nome para sempre. / Quero bendizer-Vos, dia após 
dia, 
e louvar o vosso nome para sempre.  
2. O Senhor é clemente e compassivo, / paciente e cheio 
de bondade. / O Senhor é bom para com todos / e a sua 
misericórdia se estende a todas as criaturas. 
3. Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas / e 
bendigam-Vos os vossos fiéis. / Proclamem a glória do 
vosso reino 
e anunciem os vossos feitos gloriosos.  

LEITURA II 2 Tes 1, 11 – 2, 2  Leitura da Segunda Epístola 
do apóstolo São Paulo  aos Tessalonicenses 
Irmãos: Oramos continuamente por vós, para que Deus vos
considere dignos do seu chamamento e, pelo seu poder, se
realizem todos os vossos bons propósitos e se confirme o 
trabalho da vossa fé. Assim o nome de Nosso Senhor Jesus 
Cristo será glorificado em vós, e vós n’Ele, segundo a graça 
do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vos pedimos, 
irmãos, a propósito da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo 
e do nosso encontro com Ele: Não vos deixeis abalar 
facilmente nem alarmar por qualquer manifestação 
profética, por palavras ou por cartas, que se digam vir de 
nós, pretendendo que o dia do Senhor está iminente.  

Palavra do Senhor. 

EVANGELHO Lc 19, 1-10  Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a 
atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado 
Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem 
era Jesus, mas, devido à multidão, não podia vê-l’O, 
porque era de pequena estatura. Então correu mais à 
frente e subiu a um sicómoro, para ver Jesus, que havia de 
passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para 
cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje 
devo ficar em tua casa». Ele desceu rapidamente e recebeu
Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, 
dizendo: «Foi hospedar-Se em casa dum pecador». 
Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: 
«Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens e, se 
causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes 
mais». Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta casa, 
porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o 
Filho do homem veio procurar e salvar o que estava 
perdido». 
Palavra da salvação.

Inscrições Urgentes:

Painel de Azuleios ( Enviar os nomes ao 
artista)

Viagem aos Açores e Madeira                             

( Esta viagem é perto das festas da flor na Madeira e         
Santo Cristo nos Açores, por isso há urgencia na 
confirmação dos voos ).

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

ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de  31  de 
Outubro  a 06 de Novembro,  receberam o Batismo na 
nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ):                                           
01. Cristina da Silva Santos; Monique Marina Godinho 
Andrade; 02. Lorri Anne Couto Da Costa; Alexander 



Borges Ferreira; 04. Elisabeth Pereira Amorim; 06. Steven 
Medeiros Silva; Eucaristia  Sunday:       10 am  - 06.11.2016 

Leitores:  29 e 30 de Novembro  de 2016                     
Sáb. : 5.30 pm =       Rosa Silva                                
Domingo:  10 am  =     Carlos Marques   /    Fernando 
Martins      

 First Reading Wisdom 11:22 - 12:2: A reading from the 
book of the Wisdom      

Before the LORD the whole universe is as a grain from a 
balance or a drop of morning dew come down upon the 
earth.
But you have mercy on all, because you can do all things;
and you overlook people's sins that they may repent.
For you love all things that are and loathe nothing that you 
have made; for what you hated, you would not have 
fashioned.
And how could a thing remain, unless you willed it; or be 
preserved, had it not been called forth by you?
But you spare all things, because they are yours, O LORD 
and lover of souls, for your imperishable spirit is in all 
things!
Therefore you rebuke offenders little by little, warn them 
and remind them of the sins they are committing, that 
they may abandon their wickedness and believe in you, O 
LORD!—The word of the Lord.   R. Thanks be to God.

Responsorial Psalm 144I will praise your name for ever, 
my king and my God.
1. I will extol you, O my God and King,/ and I will bless your
name forever and ever./ Every day will I bless you,
and I will praise your name forever and ever.
2. The LORD is gracious and merciful,/ slow to anger and of
great kindness./ The LORD is good to all and 
compassionate toward all his works.
3. Let all your works give you thanks, O LORD,/ and let your
faithful ones bless you./ Let them discourse of the glory of 
your kingdom/ and speak of your might.

Second Reading  2 THES 1:11-2:2   : A reading from the 
Letter of Saint Paul to Thessalonians                                        

Brothers and sisters: We always pray for you, that our God 
may make you worthy of his calling and powerfully bring to
fulfillment every good purpose and every effort of faith,
that the name of our Lord Jesus may be glorified in you,
and you in him, in accord with the grace of our God and 
Lord Jesus Christ. 
We ask you, brothers and sisters, with regard to the 
coming of our Lord Jesus Christ and our assembling with 
him, not to be shaken out of your minds suddenly, or to be 
alarmed either by a “spirit,” or by an oral statement, or by 
a letter allegedly from us to the effect that the day of the 
Lord is at hand.—The word of the Lord.   R. Thanks be to 
God.

Gospel Luke  LK 19:1-10    : A reading from the holy 
Gospel according to Luke

At that time, Jesus came to Jericho and intended to pass 
through the town. 
Now a man there named Zacchaeus, who was a chief tax 
collector and also a wealthy man, was seeking to see who 
Jesus was; but he could not see him because of the crowd,
for he was short in stature. 
So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to 
see Jesus, who was about to pass that way.
When he reached the place, Jesus looked up and said,
“Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at 
your house.” 
And he came down quickly and received him with joy. 
When they all saw this, they began to grumble, saying,
“He has gone to stay at the house of a sinner.” 
But Zacchaeus stood there and said to the Lord,
“Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the 
poor,
and if I have extorted anything from anyone I shall repay it 
four times over.” And Jesus said to him, “Today salvation 
has come to this house because this man too is a 
descendant of Abraham. 
For the Son of Man has come to seek and to save what was
lost.       ”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 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 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 life everlasting. Amen. 

trip to the Azores and Madeira 
( April 25 – May 06, 2017 ) 

http://www.usccb.org/bible/2thessalonians/1:11
http://www.usccb.org/bible/luke/19:1
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