
OUR LADY of  FATIMA PARISH

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

ANO C                                             20.03.2016   - RAMOS

Ofertas para obras neste momento:                          11.750,00 Obrigado a todos 

aqueles que ajudaram- colaboraram !     Obrigado                       

ANIV. de FALECIMENTO :  14  a 20 de Março   de 2016 :    Joaquim Pinto; † 1983
John Ferreira Tavares; † 1987 basilio T. Matias; † 1988José Barbosa Pereira; † 1994 
Ezequiel Medeiros;         † 1995 ambrosina Moniz; † 1996 João Pedro dos santos; † 1999 
Lidia Silva Alves;† 2010 Artur Valente dos Santos Vaz; † 2011 Eduardo da silva Amorim;  
† 2014 Artur bastosdos Santos;                                                                                                       
rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 20 .03.2016  

5.30 pm =    Romeiros

                                                                                   Semana   de  20 
a 27 de Março  de  2016   

2f – 6. pm  = Eucaristia

3f  –  6. pm =  7.30pm = Catedral : Missa Crismal e Benção dos Santos Oleos

4f  -   7 pm = Via-Sacra                                                                                                         

5f – 8.30 am =   Eucaristia

5f = 7pm  = Ultima Ceia; Lava-pés                                             

6f  - 8.30am = Não há Adoração do SS.mo Sacramento                       

3 pm =    Paixão e Morte de Jesus Cristo; Colecta para Terra de Jesus                                  

Sábado   26 de Março de 2016       Ressurreição  !           

10  pm = Benção do Lume Novo; Ressurreição de Jesus Cristo; Promessas e
benção da àgua Baptismal!

Domingo 27 de  Março de 2016  :                 Visita Pascal                                 

 10 am – Eucaristia  e benção das coroas do Divino Espirito Santo                    
ANIV. de FALECIMENTO :  21  a 27 de Março   de 2016 :                 † 1986 Daniel
Veloso; † 1992 Cristina da Ponte;† 1996 Antonio Bento Rodrigues; † 1998 Antonio da  
Silva Sousa; † 2001 Nicolino Cabral de Melo;  † 2015 Olga Maria Rebelo; rezaremos por 
Eles na Eucaristia das  10am, no dia 27 .03.2016  

SEMANA SANTA: 

21.03,2016 – 7pm – Eucaristia; Confissões ( ensaio )                            
22.03.2016 -  7pm – Eucaristia; Confissões

23.03.2016  - 7pm - Quarta-feira Santa;  Confissões                                    Via
Sacra                                                                              Acompanhar Jesus 
Cristo no caminho até à cruz . 24.03.2016 –   7pm - Quinta – feira SANTA  
7pm   Ultima Ceia e Lava-pés  !                                                 ( 2 - Esp.Santo; 2 

-Santo Cristo; 2- Nossa Senhora de Fatima;                 2- Folclore; 1-Romeiro; 1. S. Paio;  
2- Fam. de irmãos falecidos).                                                                                         
25.03.2016 -  Sexta –feira SANTA                                                         3pm  -  
Adoração da Cruz            ( Peditorio Terra de Jesus )                                                             

26.03.2016 -  Sábado Santo                                                           10 pm – 
Lume novo, Ressurreição de Jesus Cristo!

27.03.2016 – PASCOA   -        Aleluia! Aleluia ! Aleluia                                      
8  am = Visita a hospitais e Lares                                                       10 am- 
Eucaristia                                                                           Benção das Casas; 
Visita pascaL  Inscrições 

Visita Pascal ( Dia de Pascoa ou Outros Domingos ) 
                        Responsável:  Sr. António Mendes  

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, 
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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.  

   A visita    Pascal é uma tradição cristã portuguesa que consiste na visita 
casa a casa de uma paróquia (daqueles que a queiram receber) do Crucifixo
de Cristo no dia de Páscoa ou nas semanas seguintes para celebrar a sua 
Ressurreição.

Um pequeno grupo de paroquianos ou mordomos, com ou sem o seu 
pároco, liderados por um crucifixo que representa a presença de Jesus vivo,
percorre várias casas de outros paroquianos que manifestem a sua vontade 
de receber a visita de Jesus Ressuscitado no dia de Páscoa. Em cada uma 
das casas, após uma bênção inicial, os habitantes da casa visitada beijam a 
cruz de Cristo como demonstração de adoração.

Viagem a Portugal -13th to 29th of April of 2016                           

13 Apr: Toronto / Lisbon                            

14 Apr: Lisbon / ( duas  2 noites )        

15 Apr: Lisbon / Sintra / Lisbon                                                                  

16 Apr: Lisbon / Sesimbra / Serra da Arrábida / Setúbal / Tróia / Beja ( uma 1 

noite )                                               

17 Apr: Beja / Alqueva / Reguengos de Monsaraz / Évora                

18 Apr: Évora / Arraiolos / Estremoz / Vila Viçosa /            Évora  ( duas  2 noites ) 

19 Apr: Évora / Marvão / Vila Velha de Rodão / Penha Garcia / Monfortinho  

( uma 1 noite )                                           

20 Apr: Monfortinho / Monsanto / Covilhã / Serra da Estrela / Manteigas / 

Guarda ( uma 1  noite )                               

21 Apr: Guarda / Barca de Alva / Régua / Vila Real                  ( uma 1  noite ) 
                               

22 Apr: Vila Real / Chaves / Santiago de Compostela                         

23 Apr: Santiago de Compostela           ( duas 2  noites )   

24 Apr: Santiago de Compostela / Pontevedra / Viana de Castelo / Ponte de 

Lima / Braga  ( uma 1 noite )                        

25 Apr: Braga / São Bento da Porta Aberta / Guimarães / Porto  ( uma 1 noite ) 
                                                                       

26 Apr: Porto / Aveiro / Coimbra / Fátima                                   

27 Apr: Fátima –                    ( tres noites )   

28 Apr: Fátima / Batalha / Alcobaça / Nazaré / Fátima  

29 Apr: Fátima / Tomar / Lisboa / Toronto

Esta viagem enquadra-se na preparação da celebração do Centenário das 
aparições de Nossa Senhora em Fatima.

Loca do Cabeço
Esse abrigo rochoso ficava na encosta do Cabeço voltada para o pequeno lugar 
de Aljustrel e tendo no cimo um moinho de vento. No lado nascente da encosta, 
era tão bem feito que resguardava perfeitamente os três pastorinhos da chuva e 
dos ardores do sol. Além disso, ficava encoberto por numerosas oliveiras e 
carvalhos. Havia sempre por lá muitas e variadas flores; entre elas inúmeros lírios
de que eles gostavam muito. Mais tarde foi o seu lugar preferido, onde 
ofereceram a Deus orações e sacrifícios. Hoje aí se encontra o grupo do Anjo com
os três pastorinhos, esculpidos em mármore.

O Anjo apareceu aos Pastorinhos três vezes.               Na primeira ele se 
apresentou como Anjo da Paz, Anjo da Guarda de Portugal. Ensinou-lhes a 
bela oração: Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos 
perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos 
amam, e disse-lhes que os Corações de Jesus e de Maria estavam atentos 
à voz das suas súplicas.

Na segunda Aparição pediu-lhes para oferecerem os sacrifícios em acto de
reparação pelos pecados com que Deus é ofendido e de súplica pela 
conversão dos pecadores.                                                                               Na 
terceira Aparição, a oração que lhes ensinou dizia para oferecerem o 
Preciosíssimo Corpo e Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente 
em todos os sacrários do mundo, em reparação dos diferentes pecados… e
pela conversão dos pecadores.

 Leitura I Is. 50, 4-7  :  Leitura do Livro de Isaías                                         O Senhor 
deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra 
de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus 
ouvidos, para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me 
os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles 
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que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei o meu rosto
dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e, 
por isso, não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e sei 
que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Sal. 21 : Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonastes?                                                                           1.Todos os que me 
vêem escarnecem de mim,/estendem os lábios e meneiam a cabeça:/ «Confiou 
no Senhor, Ele que o livre,/ Ele que o salve, se é seu amigo».                                      
2. Matilhas de cães me rodearam,/ cercou-me um bando de malfeitores./ 
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés,/ posso contar todos os meus 
ossos.                                               3. Repartiram entre si as minhas vestes/ e 
deitaram sortes sobre a minha túnica./ Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de 
mim,/ sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me. 

LEITURA II Filip 2, 6-11  : Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Filipenses                                                                                   Cristo Jesus, que era de 
condição divina, não Se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si 
próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-Se semelhante aos homens. 
Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e 
morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de 
todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e
nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de 
Deus Pai.    Palavra do Senhor. 
_____________________________________________ ANIVERSARIOS DE 
BATISMO:                                                                          Nesta Semana : de   21  a 27 
de Março  de 2016 receberam o Batismo na nossa  Igreja     ( Our lady of Fatima ):

23. Dominic Alexandre Almeida; 24. Phillip Joseph Faria; Lucas Bradeu Silva 
Almeida; 25. Filipe Manuel Lopes Pestana Rodrigues; ; Eucaristia  Sunday:            
10 pm : Ressurreicção ( 27.03. 2016)                      

Leitores da Semana santa :  24, 25, 26 e  27 de Março  de 2016                    
( Semana Santa ):                                                                                                    
Quinta –feira  7pm :  Carlos Marques /   Rosalina Rolo                                                
Sexta-feira      3pm :   Rosa Macedo  / Jacinto Amaral                                                                 
Sab     10 pm :    -----                                                                                          
Domingo  10 am  =  Antonio Mendes /  Fernando Martins           

 

Benção das Casas      -     VISITA PASCAL

Objetivos :

a.Levar, de pessoa em pessoa, de casa em casa, a Boa Notícia da 
Ressurreicção e do quanto Deus tem feito acontecer na vida do seu Povo.

b.  Levar a água nova, benzida na noite de Páscoa, que brota da fonte 
Nova, o Cristo Ressuscitado.

c. Proclamar uma Palavra de Deus que anime a todos a prosseguirem no 
seguimento de Nosso Senhor    Jesus Cristo, iniciado no Batismo, como 
seus discípulos missionários.       (Mt 10, 1‐8; 24‐30; 40‐42).

d. Oferecer a Bênção de Deus para a casa e seus moradores.

First Reading Is 50:4-7 A reading from the book of Isaias                                            
. The Lord GOD has given me a well-trained tongue, that I might know how to 
speak to the weary a word that will rouse them. Morning after morning he opens
my ear that I may hear; and I have not rebelled, have not turned back. I gave my 
back to those who beat me, my cheeks to those who plucked my beard; my face I
did not shield from buffets and spitting. The Lord GOD is my help,  therefore I am 
not disgraced; I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to 
shame..The word of the Lord.   R. Thanks be to God.

Responsorial Psalm 21: My God, my God, why have you abandoned me?              
1.All who see me scoff at me;/ they mock me with parted lips, they wag their 

heads:/ “He relied on the LORD; let him deliver him, /let him rescue him, if he 
loves him.”                      2.Indeed, many dogs surround me,/ a pack of evildoers 
closes in upon me;/ They have pierced my hands and my feet;/ I can count all my 
bones.                                                                                      3. They divide my 
garments among them,/ and for my vesture they cast lots./ But you, O LORD, be 
not far from me;/ O my help, hasten to aid me.

phil 2:6-11:  A reading from the Letter of  Paul to Filipenses        Christ Jesus, 
though he was in the form of God, did not regard equality with God something to
be grasped.  Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in 
human likeness; and found human in appearance, he humbled himself, becoming
obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God 
greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, 
that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on 
earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to 
the glory of God the Father. The word of the Lord.   R. Thanks be to God.

  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.



Na Missa Crismal ( terça –feira 22, de Março 2016)  7,30pm , 
serão benzidos os Santos óleos, Baptismo, Crisma e Doentes,  
com os quais alimentamos a vida espiritual dos cristãos e 
comunidades cristãs.

The Chrism Mass 2016 - Kingston

Archbishop O’Brien will celebrate the Mass of Chrism at                        St. Mary’s 
Cathedral on Tuesday, March 22th at 7:30 p.m.                    During the Chrism 
Mass, which is a manifestation of the communion of the clergy with their 
Archbishop, the priests and deacons of the Archdiocese will renew the vows they
made at Ordination.                                                                                                    We 
are called to pray for our priests and deacons, that the Lord may keep them 
faithful ministers of Christ.                                      At the Chrism Mass, the 
sacramental oils will be blessed by the Archbishop and distributed to each of the 
parishes and institutions in our Archdiocese.                                                                  
All are welcome to attend this special celebration.  A reception will follow at 
École Cathédrale.


