
OUR LADY of  FATIMA PARISH

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

ANO C            23.10.2016  

Ofertas para obras :                                               50, 228,00  Obrigado a todos 
aqueles que colaboraram !     Obrigado                                             
 

ANIV. de FALECIMENTO :  17 a 23 de Outubro   de 2016 :  Nesta semana faz 
anos que partiram para a casa do Pai:                        † 1993 Evaristo Felix; † 1994 Joaquim
Moniz; † 1997 Gabriel Melo Pereira; † 2010 Dorvalino Pacheco Torres; † 2011 João 
Luis M. P. da Silva; † 2015 Miguel Cordeiro DoRego; Rezaremos por Eles na Eucaristia 
das  10 am, no dia  16 .10.2016  

5. 30  pm =  Maria Moniz, Familia,pp Mariana Ponte; Adelino Cardoso,p. Esposa e 
Filho;  Francisco Silva,p. Ant. e Ines Costa;                                                                                  

Domingo    23 de  Outubro de 2016  :                                                          

10 am – Eucaristia                                

12 pm  - Eucaristia                                                                    

 Semana     24 a 30 de  Out.  de  2016                                              

2f –  12 pm  = Francisco Silva; Nicolino Melo; João Carlos de Sousa,                             
O Adeus a Maria que segue para Montreal, Santa Cruz

3f  – 6. pm =  Não há Eucaristia                                                           

4f   - 8.30 am=     Domingos Almeida, Ps, Ss, Familia;  Pais,Ss, Fam.p, Alberto 
Ferreira;                                                                           

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm                                             
6 pm = Antonio Nunes; Francisco Ferreira,Maria dos Anjos Moniz; Eduardo Bastos, 
Familia 

5f = 6 pm  = Ana Godinho;  Manuel Matos  ; † Tony Santos                                     
Ensaio de Canticos                                                                             

6f . 6 pm=   Hermano Pimentel; José Maria Andrad; †Genoveva Barbosa

Sábado   29 de  Outubro de 2016  -                                

 Sb. 9 am=  Não há Eucaristia                                                                           

Sb. 5.30  pm = Paulo Valente ; Fatima Cordeiro; Gilberto Cabral

  Domingo  30  de Outubro  de 2016                                                   

2º ofertório das Missões                                                                           

10 am –  Eucaristia – inteções sobre o altar                       
                                                                                   

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  

Viagens no Ano de 2017

1.Açores ( S. Miguel, Pico, Flores, Terceira)           
e Madeira
Datas : Final de Abril 2017       Preço  : 2500,00 Euros  ( cerca)   

2. ROMA e                                
( terra de Jesus)
Data: Final de Setembro de 2017       Preço:  2700,00 ( cerca )

As Inscrições serão enviadas para a Igreja: Our Lady Fatima – Kingston, 
On.   Depois de sabermos se temos numero suficiente de pessoas para as
viagens  faremos os pagamentos que serão feitos directamente para a      
Agencia de Viagens . Daremos as indicações e ajudaremos nesse 
processo. 

A Madeira ardeu este verão,  será uma maneira de ajudarmos,                   
dando trabalho. Portugal necessita da nossa visita.

Na Terra Santa   as dormidas são todas  feitas em casas religiosas. A Igreja 
pede que pelos mais diversos motivos se visite a Terra Santa para que os    
Cristãos possam continuar a permanecer e habitar naquelas terras.             
Sem a ajuda dos cristãos de todo o Mundo, os nossos irmãos terão que      
abandonar aquelas paragens. Além de questões culturais e religiosas,         
há a questão da solidariedade de irmãos cristãos.

Contactos:                                                                                                                 
Our Lady Fatima Church  
tel.    613 546 5011                                                                                              
ou 1 315 370 1356  
email:   fatimakingston@gmail.com 

página :  www.fatimakingston.com                                                          

http://www.fatimakingston.com/
http://www.fatimakingston.com/
mailto:fatimakingston@gmail.com


You are invited to celebrate el Dia de los Muertos (the day of the dead)!
A Roman Catholic mass will be held at 5:30pm in Portuguese to honour 
the dead.   All are welcome to attend. 

Immediately following (6:30pm) will be a dance in the parish hall with DJ
Ed Viteri playing lots of salsa, merengue, bachata, etc. An altar will be 
set up to honor the lives of those who have passed. All are welcome to 
bring items to be placed on the altar. **Please note we are not 
responsible to any lost, stolen, or damaged items - objects placed on the 
altar will be at your own risk. 

Free face paiting and a jumping castle for young children will be offered 
between 6:30 and 8:30. 

Tickets are $5 (up to 72 hours) in advance, or $10 at the door. Children 
12 and under are free.
Please message, email or call Amelia Lopes  at  (613) 328-1293 for 
tickets. 

A canteen will be open throughout the event. 

Note: Interac will NOT be avaiable at this event, but credit will be 

accepted.

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

O “ New York Times” 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 e  decidiu pedir a 
quem queira colocar os nomes da Familia o minino de 200,00 dollares, 
este dinheiro será para o painel e para terminarmos as obras ( toilletes 
junto do painel, bar, escritórios, criação de gabinetes para as Comissões, 
limpeza da antiga cave e arranjo etc.) :

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.  

Dia das 
Missões  - ofertório especial – Proximo Domingo

Dia dos Defuntos 

Alguns jovens da nossa comunidade desejam celebrar  esta data de um 
modo diferente.                                               Partindo da experiencia  da 



America Latina sobretudo  a que fala Espanhol, vamos celebrar o dia dos 
Defuntos. Sábado ( October 29,2016 ) 5.30pm

Quem desejar mais informação contacte a Amelia Lopes: (613) 328-1293. 

Os objectos que fazem lembrar as pessoas que partiram e colocados ao 
lado do altar serão benzidos no final da Eucaristia.

Segunda- feira ( October 31, 2016)  

Celebramos pelos irmãos que partiram este ano. Podemos tambem 
trazer fotografias ou objectos.  Os que cujo funeral não passou pela 
nossa Igreja, se a Familia o desejar, podem colocar os nomes sobre o 
altar.

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

10 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 – 9pm                       

12 pm – Eucaristia Defuntos - intenções sobre o altar   Ida ao cemitério
                  

7pm - Eucaristia Defuntos - intenções sobre o altar   

Festa de S. Martinho  ( November 12, 2016)                                  

Comissão de Nossa Senhora de Fátima

LEITURA I Sir 35, 15b-17.20-22a: Leitura do Livro de Ben-Sirá

O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Não favorece ninguém em 
prejuízo do pobre e atende a prece do oprimido. Não despreza a súplica do órfão,
nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido e a sua prece 
sobe até às nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens e não descansa 
enquanto não chega ao seu destino. Não desiste, até que o Altíssimo o atenda, 
para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  : Alegrai – vos, ó Virgem Maria, que trouxestes em 
vosso seio a Cristo, Salvador do mundo. Salvador do mundo.

1.A toda a hora bendirei o Senhor,/o seu louvor estará sempre na minha boca./A 
minha alma gloria-se no Senhor:/ escutem e alegrem-se os humildes.                      
2.A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal,/para apagar da terra a 
sua memória./Os justos clamaram e o Senhor os ouviu,/livrou-os de todas as 
angústias.                                   3.O Senhor está perto dos que têm o coração 
atribulado/ e salva os de ânimo abatido./O Senhor defende a vida dos seus 
servos,/não serão castigados os que n’Ele confiam. 

LEITURA II 2 Tim 4, 6-8.16-18: Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo a
Timóteo 

Caríssimo: Eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está 
iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E 
agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há-de 
dar naquele dia; e não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com
amor a sua vinda. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado: todos 
me abandonaram. Queira Deus que esta falta não lhes seja imputada. O Senhor 
esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem 
do Evangelho fosse plenamente proclamada e todas as nações a ouvissem; e eu 
fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a 
salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amen. 
Palavra do Senhor.

EVANGELHO Lc 18, 9-14: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 
Lucas 

Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam
justos e desprezavam os outros: «Dois homens subiram ao templo para orar; um 
era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: ‘Meu Deus, dou-
Vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e 
adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e pago o 
dízimo de todos os meus rendimentos’. O publicano ficou a distância e nem 
sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu; mas batia no peito e dizia: ‘Meu 
Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador’. Eu vos digo que este desceu 
justificado para sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será 

humilhado e quem se humilha será exaltado». Palavra da salvação.

Dia de S. João Paulo II - 22  de  Outubro

Hoje recebemos a imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, S. João 
Paulo II  era um grande devoto de Maria Nossa Mãe.    Obrigado S. João Paulo II
pelo amor e pelo exemplo que nos deste de admiração e carinho para com  
Nossa Senhora Mãe de Jesus e nossa Mãe.                                                                    
---------------------------------------------------------------------------------ANIVERSARIOS DE 
BATISMO:  Nesta Semana : de  24 a 30  de Outubro  de 2016 receberam o 
Batismo na nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ):                                                             
25. Paulo Jorge Bernardino;  26. Anita Nicole Tavares;  Leslie Anne Meireles; 27.
Diana Marie Valente; 28. Denis Daniel Frizado; 29. Brett Abreu Baptista; 30. 
Margaret Marie Cardoso; Eucaristia  Sunday:       10 am  - 30.10.2016              

Leitores:  29 e 30 de Novembro  de 2016                          

Sáb. : 5.30 pm =       Rosa Macedo                                                                    
Domingo:  10 am  =     Paula Almeida   /    Elizabete      

FIRST READING  (Sirach 35:15-22): A reading from the book of Sirech

The Lord is the judge, and with him there is no partiality.
He will not show partiality to the poor; but he will listen to the prayer of one who
is wronged.
He will not ignore the supplication of the orphan, or the widow when she pours 
out her complaint.
Do not the tears of the widow run down her cheek
as she cries out against the one who causes them to fall?
The one whose service is pleasing to the Lord will be accepted,  and his prayer 
will reach to the clouds.



The prayer of the humble pierces the clouds, and it will not rest until it reaches 
its goal; it will not desist until the Most High responds and does justice for the 
righteous and executes judgment. Indeed, the Lord will not delay —The word of 
the Lord.   R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM:  Praise the LORD, O my soul! 

1.It is the Lord who keeps faith forever, / who executes justice for the oppressed; 
/ who gives food to the hungry.                                                                                          
The LORD sets the prisoners free.  R.                                                              

2.The LORD opens the eyes of the blind.  /And lifts up those who are bowed 
down;  /  the LORD loves the righteous.                                                                            
The LORD watches over the strangers.  R.                                             

3.The Lord upholds the orphan and the widow, /but the way of the wicked he 
brings to ruin./  The LORD will reign forever,                                                                   
your God, O Zion, for all generations.  R.

SECOND READING (2 Timothy 4:6-8, 16-18 ): A reading from the Letter of Saint 
Paul to Timothy.                                                                              As for me, I am 
already being poured out as a libation and the time of my departure has 
come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the
faith. From now on there is reserved for me the crown of righteousness, 
which the Lord, the righteous judge, will give me on that day and not only 
to me but also to all who have longed for his appearing.                               
At my first defense no one came to my support, but all deserted me. May it
not be counted against them! But the Lord stood by me and gave me 
strength, so that through me the message might be fully proclaimed and all 
the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion’s mouth. The 
Lord will rescue me from every evil attack and save me for his heavenly 
kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen.

 —The word of the Lord.   R. Thanks be to God.

GOSPEL (Luke 18:9-14): A reading from the holy Gospel according to Luke

Jesus also told this parable to some who trusted in themselves that they were 
righteous and regarded others with contempt: “Two men went up to the temple 
to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by 
himself, was praying thus, ‘God, I thank you that I am not like other people: 
thieves, rogues, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week; I 
give a tenth of all my income.’ But the tax collector, standing far off, would not 
even look up to heaven, but was beating his breast and saying, ‘God, be merciful 
to me, a sinner!’ I tell you, this man went down to his home justified rather than 
the other; for all who exalt themselves will be humbled, but all who humble 

themselves will be exalted.” —The Gospel of the Lord.  R. Praise to you, Lord 

Jesus Christ.  

October 22- Day of St. John Paul II

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. 
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