
OUR LADY of  FATIMA PARISH

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

ANO C            16.10.2016  

Jesus e a Oração

A Colectas do Domingo  08 -  09 de Out.de 2016:    791,00
Ofertas para obras neste momento:                       48, 528,00  Obrigado à
Presidente, Comissão, a todos aqueles que trabalharam,  ajudaram  e 
colaboraram !     Obrigado                                                   
 

ANIV. de FALECIMENTO :  10 a 16 de Outubro   de 2016 :  

Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai:                        

Victoriano Ponte ;  †  1976 Andre da Ponte Vidal; † 1986 Virginia Bastos; †  1997 
Carlos Medeiros Pacheco;† 2000 José Oliveira Cabral;  † 2008 Daniel Arrúda;  † 
2008 Maria Ines Pacheco; Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10 am, no dia  16 .
10.2016  

5. 30  pm =  Elvira de Jesus Pacheco; Fernando Matos,Pais

Domingo    16 de  Outubro de 2016  :                                                          
10 am – Eucaristia                                                                     

 Semana     17 a 23 de  Out.  de  2016                                                  
2f –  6 pm  = Maria dos Anjos Moniz,Francisco Ferreira  ;  Laurenio Beleza            

3f  – 6. pm =  Não há Eucaristia

4f   - 8.30 am= Ana Godinho; Artur, Joana Vaz,Filhos, Netos                                 

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm                                      
6 pm = Fatima Cordeiro,; Francisco Rodrigues da Silva

5f = 7 pm  = Ana Godinho Acção de Graças , Senhora de Fátima e Familiares; 
Francisco Silva,;   Ensaio de Canticos                                                                    
6f . 6 pm=  Francisco Silva,; Abilio Rodrigues, Filho

Sábado   22 de  Outubro de 2016  -                                                           

Sb. 9 am=  Não há Eucaristia  

2pm- Saida da Imagem de Nossa Senhora Peregrina da Igreja de 
Oakville.

6pm = Chegada da Imagem a Belleville, breve saudação aos 
portugueses desta cidade.                                                                             

Sb. 8  pm = Chegada de Nossa Senhora ao Centro Cultural. Seguida de
Procissão para a Igreja our Lady Fatima – Kingston, Ontario   
8.30  pm - Eucaristia de boas vindas.   (    Maria Moniz, Familia,pp Mariana 
Ponte; Adelino Cardoso,p. Esposa e Filho)                         Precisamos de voluntários 
para a noite . Igreja aberta.                     

   Domingo  23  de Outubro  de 2016                                                           
10 am –  Eucaristia – inteções sobre o altar                           
12 pm – Eucaristia de Nossa Senhora.    Almoço no Salão ;  Adoração do 
Santissimo Sacramento desde Eucaristia até 12 am na presença de Maria nossa Mãe. 

A partir das 3pm o rosário será rezado em Linguas. ( Frances, Ingles, Polaco, 

Espanhol, Coreano, Italiano, chines e outros) até às 9 pm.   

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  

Viagem a ROMA e terra Santa:

Na ultima semana de Setembro e 1ª de Outubro.                                       
Preço: 2700,00  ( mais ou menos)                                                   
Inscrições  serão feitas para Our Lady Fatima Kingston.

Muita gente aponta como razão para não ir à Terra Santa a questão da 
segurança,                                                                        mas Israel é um 
Pais muito seguro e dá lições ao Mundo.

O turismo cristão é uma forma de ajudar os nossos irmãos cristãos a 
manterem-se                                                                 naquelas terras.          
As dormidas são todas em casas religiosas cristãs.                                         
A solidariedade cristã também passa pela visita.                                            
Visitar a Terra de Jesus para os cristãos, alem de ser uma riqueza cultural 
será um                                                                             gesto de comunhão
crtistã.          A Igreja pede aos cristãos mais esclarecidos,                             
a sua ajuda e solidariedade: apoiar aqueles cristãos que vivem naquelas 
terras                                                                     devastadas por guerras e 
conflitos.

Contactos: Paroquia de Fatima Kingston,                                                  
Tel:     613 546 5011                                                    
email:                                                                                                              
fatimakingston@gmail.com                                                              
pagina na internet:                                                                                        
www.fatimakingston.com

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


Nossa Senhora de Fatima visitará Kingston- Outubro 22 a 24 , 2016

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

Neste mes do Rosário, o mes de Outubro, vamos louvar Maria a nossa 
Mãe. Vamos acolhe-la com alegria e festa. 



A imagem peregrina de nossa Senhora de Fatima está no Canada. 
Presentemente encontra-se a visitar às 12 Paróquias portuguesas de Toronto
,  seguindo depois para as      4 Paroquias da Diocese de Hamilton.

No sábado  22 de Outubro de 2016,   chegará a Kingston.

8 pm -  noite   recebemo-la no Centro cultural portugues da Division, 
simbolizando para nós as portas da cidade.                                                  
Queremos com este simbolo convidar todos os portugueses a aolherem nas 
suas vidas e coração a nossa Mãe.                                                                  
Segue-se o cortejo para a Igreja onde celebraremos a missa de boas 
vindas.

Teremos voluntários para manter a Igreja aberta todas as horas do dia e da 
noite.    (??? )

Domingo: duas Eucaristias e o Rosário durante a tarde rezado pelos 
diversos grupos e linguas.                                      Haverá Almoço no 
Domingo para os interessados.

Segunda- feira : 12 pm – Missa de despedida

LEITURA I Ex 17, 8-13: Leitura do Livro do Êxodo

Naqueles dias, Amalec veio a Refidim atacar Israel. Moisés disse a Josué: 
«Escolhe alguns homens e amanhã sai a combater Amalec. Eu irei colocar-
me no cimo da colina, com a vara de Deus na mão». Josué fez o que 
Moisés lhe ordenara e atacou Amalec, enquanto Moisés, Aarão e Hur 
subiram ao cimo da colina. Quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel
ganhava vantagem; mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amalec. 
Como as mãos de Moisés se iam tornando pesadas, trouxeram uma pedra e 
colocaram-na por debaixo para que ele se sentasse, enquanto Aarão e Hur, 
um de cada lado, lhe seguravam as mãos. Assim se mantiveram firmes as 
suas mãos até ao pôr do sol e Josué desbaratou Amalec e o seu povo ao fio 
da espada.  Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 120: O nosso auxílio vem do Senhor, 
que fez o céu e a terra.                                                            1. Levanto os 
meus olhos para os montes:/ donde me virá o auxílio?/ O meu auxílio vem 
do Senhor,/que fez o céu e a terra.                                                                  
2.Não permitirá que vacilem os teus passos,/não dormirá Aquele que te 
guarda./ Não há-de dormir nem adormecer/ Aquele que guarda Israel.         
3.O Senhor é quem te guarda,/o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo./ 
O sol não te fará mal durante o dia,/ nem a lua durante a noite.

LEITURA II 2 Tim 3, 14 – 4, 2: Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 
São Paulo a Timóteo

Caríssimo: Permanece firme no que aprendeste e aceitaste como certo, 
sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas 
Escrituras; elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação, pela fé em 
Cristo Jesus. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para ensinar, 
persuadir, corrigir e formar segundo a justiça. Assim o homem de Deus 

será perfeito, bem preparado para todas as boas obras. Conjuro-te diante de
Deus e de Jesus Cristo, que há-de julgar os vivos e os mortos, pela sua 
manifestação e pelo seu reino: Proclama a palavra, insiste a propósito e 
fora de propósito, argumenta, ameaça e exorta, com toda a paciência e 
doutrina. Palavra do Senhor.

EVANGELHO Lc 18, 1-8 : Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a 
necessidade de orar sempre sem desanimar: «Em certa cidade vivia um juiz
que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade 
uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: ‘Faz-me justiça contra o meu 
adversário’. Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas depois disse 
consigo: ‘É certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens; mas, 
porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha 
incomodar-me indefinidamente’». E o Senhor acrescentou: «Escutai o que 
diz o juiz iníquo!... E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que 
por Ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos 
digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do 
homem, encontrará fé sobre a terra?». Palavra da salvação.

----------------------------------------------------------------------------------
ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de  17 a 23 de Outubro 
de 2016 receberam o Batismo na nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ): 17. 
Joshua antonio Almeida; 19. Casey paul Torres; 20.  Braydam Tyler 
Lindo;22. Shana Nicole Carquez; 23. James Manuel Raposo; Shawn 
Mathew da Silva; ; Jessica Colleen Botelho Almeida;; Eucaristia  
Sunday:       10 am  - 23.10.2016              

Leitores:  22 e 23 de Outubro  de 2016                          Sáb. : 5.30 pm =
                                                                                          Domingo:  

10 am  = 

______________________________________________

FIRST READING  (Hab. 1.2-3; 2.2-4): A reading from the book of the 
Prophet Habakkuk

“O Lord, how long shall I cry for help, and you will not listen?  Or cry to 
you ‘Violence!’ and you will not save?  Why do you make me see 
wrongdoing and look at trouble?  Destruction and violence are before me; 
strife and contention arise.”  Then the Lord answered me and said: “Write 
the vision; make it plain on tablets, so that a runner may read it.  For there 
is still a vision for the appointed time; it speaks of the end, and does not lie.
It seems to tarry, wait for it; it will surely come, it will not delay.  Look at 
the proud person!  Their spirit is not right in them, but the righteous person 
lives by their faith.”             —The word of the Lord.   R. Thanks be to 
God.

RESPONSORIAL PSALM:  O that today you would listen to the voice of 
the Lord.  Do not  harden your hearts!                                     1. O come, let
us sing to the Lord;/ Let us make a joyful noise to the rock of our 
salvation!/ Let us come into his presence with thanksgiving;/ Let us make a
joyful noise to him                                                   with songs of praise! R. 
2.O come, let us worship and bow down,/ Let us kneel before the Lord, our
Maker!/ For he is our God, and we are the people of his pasture,/And the 
sheep of his hand.  R.

SECOND READING (2 Tim. 1.6-8, 13-14): A reading from the second 
Letter of Saint Paul to Timothy.                                                Beloved: I 
remind you to rekindle the gift of God that is within you through the laying
on of my hands; for God did not give us a spirit of cowardice, but rather a 
spirit of power and of love and of self-discipline.  Do no be ashamed, then 
of the testimony about our Lord or of me his prisoner, but join with me in 
suffering for the Gospel, relying on the power of God.  Hold to the 
standard of sound teaching that you have heard from me, in the faith and 
love that are in Christ Jesus.  Guard the good treasure entrusted to you, 



with the help of the Holy Spirit living in us. —The word of the Lord.   R. 
Thanks be to God.

GOSPEL (Lk. 17. 5-10): A reading from the holy Gospel according to 
Luke                                                                                      The Apostles 
said to the Lord, “Increase our faith!”  The Lord replied, “If you had faith 
the size of a mustard seed, you could say to this mulberry tree, ‘Be 
uprooted and planted in the sea, ‘ and it would obey you.Who amoung you 
would say to your slave who has just come in from ploughing or tending 
sheep in the field, ‘Come here at once and take your place at the table’?  
Would you not rather say to him, ‘Prepare supper for me, put on your apron
and serve me while I eat and drink; later you may eat and drink?  Do you 
thank the slave for doing what was commanded?  So you also, when you 
have done all that you were ordered to do, say, ‘We are worthless slaves; 
we have done only what we ought to have done!’” —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. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

30 de Outubro de 2016 -Missões
Outubro é o mês missionário! Missão não é escolha, mas parte da 
identidade cristã (DA 144).                                         Missão possibilita-nos
prestar ao mundo o serviço da salvação (João Paulo II). Jesus deixou um 
mandamento  para a missão “Ide e fazei discípulos em todas as nações” 
(Mateus 28,19).                                                                                             E
tempo de lembrarmos, de maneira especial, todos os missionários que 
dedicaram suas vidas pelo bem do próximo a começar pelos padroeiros das
Missões São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus, e os que
ainda hoje deixam suas terras e partem para lugares desconhecidos e 
necessitados levando ajuda humanitária e o amor de Deus…

O Dia Mundial das Missões é celebrado no penúltimo domingo de outubro.
Este dia é reservado aos católicos de todo o mundo para especial 
colaboração pessoal na ação missionária da Igreja, mediante contribuição 
financeira, oração e sacrifício.
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