
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

ANO A          22.01.2017     

Painel Azuleijos:   90, 628,00                                          
Um sincero agradecimento a todos aqueles que 
colaboraram e ajudaram !     
Obrigado                                                      

ANIV. de FALECIMENTO :   16 a 22  Jan. de 2017   :                
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai: † 1992 
Rosa de Jesus Raposo; † 1995 João de Medeiros Pacheco; 
† 2002 Agostinho Mendonça Pacheco; † 2009 Etelvina 
Vicente da Silva; † 2010 Hermano Pacheco Pimentel;  
Rezaremos por Eles na Eucaristia das          11 am, no dia  
22.01.2017 

Sb. 5 pm = João Medeiros Pacheco,p. Noemia Cabral; 
Manuel Moniz Medeios,p. A. Rosa Medeiros; Francisco 
Ferreira e Esposa, p. Ilda Raposo

Domingo    22 de  Janeiro de 2017  :                                
11 am – Eucaristia- Almoço- Arramatações

           Semana      23 a  29 de Jan. de  2017            

2f –  6  pm  = João Silva; Mario Castro ; David Santos

3f  – 6pm =  Jose Marques Oliveira, Maria do Ceu Ferreira;
Antonio Silva,Ana Bruno e Paulo;  † Genoveva Barbosa.       
Atenção : 10 am= actividades Bem estar                                       

Oração da Mensagem de Fátima                                       

4f =        Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 
6pm                                                                                         
6pm =   Pais, Ss, Familia,p. Alberto Ferreira; Antonio M. 
Santos; Familiares Falecidos,p. Nelson , Rosa Silva                  
10 am= Actividades Bem estar /   6pm= Mensagem de fátima    
5f  -  6.pm =     Felisberto da Silva;  Paulo Valente; David 
Rodrigues, Manuel, Antonio                                                             
10 am= Actividades Bem estar /6pm= Mensagem de fátima       

6f . 6 pm=   Pais, Ss, Familia,p. D Almeida;   Familiares 
Falecidos,p.  Oliveira; Defuntos de Manuel Pinho e Esposa.      
10 am= actividades Bem estar /6pm= Mensagem de fátima        

Sábado   28 de Janeiro de 2017                                        
Sb. 9 am=    Não há Eucaristia                                           
Sb. 5.30 pm =   Mario Castro; Fernando Matos, Pais; 

Domingo  29  de Janeiro  de 2017                                    

1 0 am  =  Eucaristia 

ANIV. de FALECIMENTO :   23 a 29  Jan. de 2017   :                
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai: † 1992 
Almerinda Pereira; † 1998 Joaquim Dourado; † 2002 Elias 
de Sá Cardoso; † 2003 Eduarda Couto Carquez; † 2004 
Maria Espirito Cardoso; † 2012  José Raposo da Silva; † 
Rezaremos por Eles na Eucaristia das          10 am, no dia  
29.01.2017 

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.  

_______________________________________

Semana 23 a 27 de 
Janeiro 2017. Inscrições 

 'Semana social e de bem-estar'            
com  Almoço                                                         
__________________________    
Curso da Mensagem de Fatima :                         
3 noites                                                                     
( Cada um participa com algo para ajudar a 
viagem do Dr. Telmo Fernandes )  

http://www.fatimakingston.com/


Semana Social e Bem- estar. O que se 
pertende?

Terça- feira -10am (almoço)                  
Quarta – feira – 10am  (almoço)                       
Quinta – feira – 10am    (almoço)                     
sexta- feira – 10am  (almoço)                  

Terça – feira:    9 am ginastica                                         
10am -  apresentação                                                          
11am -    o Dr. Telmo Fernandes,    apresentará o 
programa da semana ( filme sobre Fátima, terapia do
riso, decoração de bolos, trabalho de pintura em 
barro, oração na quarta- feira, jogos  etc.)

Esta semana é um desafio a sairmos de casa.
.Um modelo  para o futuro. .Encontro 

                      .Recolha de ideias  
‘Darmos as mãos para fazermos um 
projecto.

AS NOSSAS ILHAS:                          
AÇORES E MADEIRA

Mudança da data :                                         
3 hipoteses

07 a 18 de Julho                             12 Dias    =
10 Noites 

Dia 1 - : Toronto / Ponta Delgada ( Açores )
Dia 2 - : Ponta Delgada / Horta
Dia 3 - : Horta / Pico / Horta
Dia 4 -: Horta / Terceira
Dia 5 – : Terceira / Praia da Vitória / Terceira
Dia 6 -: Terceira / Ponta Delgada / Funchal / Eira 
do Serrado e Monte / Funchal
Dia 7 – : Funchal / Porto Moniz / Funchal
Dia 8 – : Funchal / Santana / Funchal
Dia 9 – : Funchal / Ponta Delgada
Dia 10 – : Ponta Delgada / Lagoa do Fogo e das 
Furnas / Parque Terra Nostra / Ponta Delgada
Dia 11 –: Ponta Delgada / Lagoa das Sete 
Cidades / Estufas dos Ananases / Ponta Delgada
 Ponta Delgada / Toronto

Havendo pessoas interessadas  na ida aos 
Açores e Madeira em Julho, pedimos 
informações para as datas acima indicadas, 
mas o preço subirá um pouco em Julho .          
2400,00– Euros      

Contacte a Igreja,  informe-nos da data preferida,       
até ao dia 23 de Janeiro de 2017.                                     
Email:  fatimakingston@gmail.com

LEITURA I Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4): Leitura do Livro de Isaías 
Assim como no tempo passado foi humilhada a terra de 
Zabulão e de Neftali, também no futuro será coberto de 
glória o caminho do mar, o Além do Jordão, a Galileia dos 
gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz; 
para aqueles que habitavam nas sombras da morte uma 
luz se levantou. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o
seu contentamento. Rejubilam na vossa presença, como os
que se alegram no tempo da colheita, como exultam os 
que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de 
Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele 
tinha sobre os ombros e o bastão do opressor.  Palavra do 
Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 26:  O Senhor é minha luz e 
salvação.                                                                                         
1.O Senhor é minha luz e salvação:/ a quem hei-de 
temer?/ O Senhor é protector da minha vida:/ de quem 
hei-de ter medo?                                                                           
2.Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:/ habitar na 
casa do Senhor/  todos os dias da minha vida,/ para gozar 
da suavidade do Senhor / e visitar o seu santuário. 3. 
Espero vir a contemplar a bondade do Senhor/ na terra dos
vivos./ Confia no Senhor, sê forte./ Tem confiança e confia 
no Senhor. 

LEITURA II 1 Cor 1, 10-13.17: Leitura da Primeira Epístola 
do apóstolo S. Paulo aos Coríntios                                            
Irmãos: Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que faleis todos a mesma linguagem e que não haja 
divisões entre vós, permanecendo bem unidos, no mesmo 
pensar e no mesmo agir. Eu soube, meus irmãos, pela 
gente de Cloé, que há divisões entre vós, que há entre vós 
quem diga: «Eu sou de Paulo», «eu de Apolo», «eu de 
Pedro», «eu de Cristo». Estará Cristo dividido? Porventura 
Paulo foi crucificado por vós? Foi em nome de Paulo que 
recebestes o Baptismo? Na verdade, Cristo não me enviou 
para baptizar, mas para anunciar o Evangelho; não, porém, 
com sabedoria de palavras, a fim de não desvirtuar a cruz 
de Cristo.Palavra do Senhor.

EVANGELHO –Mt 4, 12-17: Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Mateus                                              
Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso, 
retirou-Se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em 
Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e 
Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, 

ao dizer: «Terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do 
mar, além do Jordão, Galileia dos gentios: o povo que vivia 
nas trevas viu uma grande luz; para aqueles que habitavam
na sombria região da morte uma luz se levantou». Desde 
então, Jesus começou a pregar: «Arrependei-vos, porque 
está próximo o reino dos Céus».  Palavra da salvação.

Semana Social e bem – estar.                   
O  que é?

--------------------------------------------------------------------------
ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de   23  a 29 
de Janeiro de 2017 receberam o Batismo na nossa  Igreja    
( Our lady of Fatima ):23. Michael Soares Pereira; 25. 
Melissa Mary de Lima; 29. Alexandra Marina Barbathun.   
Eucaristia  Sunday:       10 am  - 29 .01.2017    

          
________________________________________________
__        Leitores:  28 e  29  de Janeiro de 2017                         
Sab 5.30 pm =   Antonio Pires ; Ingles – Manuela Melo      
Domingo  10 am  =  Antonio Mendes /   Lucia Meireles      
Ingles: Michael Borges / Delcia Matos 



____________________________________________
_  

FIRST READING (Isaiah 9.1-4)  A reading from the book of 
the Prophet Isaiah 
There will be no gloom for those who were in anguish. In
the former time the Lord brought into contempt the land
of Zebulun and the land of Naphtali, but in the latter time
he will make glorious the way of the sea, the land beyond
the Jordan, Galilee of the nations.  

The people who walked in darkness have seen a great light;
those who lived in a land of deep darkness— on them light
has  shone.   You  have  multiplied  the  nation,  you  have
increased its joy; they rejoice before you as with joy at the
harvest, as people exult when dividing plunder. 
For  the  yoke  of  their  burden,  and  the  bar  across  their
shoulders, the rod of their oppressor, you have broken as
on the day of Midian.  -The word of the Lord.  R. Thank be
to God.

RESPONSORIAL PSALM
R.  The Lord is my light and my salvation.
1.The Lord is my light and my salvation;/Whom shall I fear?
The Lord is the stronghold of my life;/Of whom shall I be 
afraid.  
2. One thing I asked of the Lord,/ That will I seek after:
To live in the house of the Lord/ All the days of my life,
To behold the beauty of the Lord,/ And to inquire in his 
temple.  
3.I believe that I shall see the goodness of the Lord/ In the 
land of the living./ Wait for the Lord: be strong,/ And let 
your heart take courage;/ Wait for the Lord!  R. 

SECOND READING  (1 Corinthians 1:10-13, 17-18)
A reading from the first Letter of Saint Paul to the 
Corinthians

I appeal to you, brothers and sisters, by the name of our
Lord Jesus Christ, that all of you be in agreement and that
there be no divisions among you, but that you be united in
the same mind and the same purpose. 
For  it  has  been  reported  to  me  by  Chloe’s  people  that
there  are  quarrels  among  you,  my  brothers  and  sisters.
What I mean is that each of you says, “I belong to Paul,” or
“I belong to Apollos,” or “I belong to Cephas,” or “I belong
to Christ.”   
Has Christ  been divided? Was Paul  crucified for you? Or
were you baptized in the name of Paul? 
For Christ did not send me to baptize but to proclaim the
Gospel, and not with eloquent wisdom, so that the cross of
Christ might not be emptied of its power.  

For  the message about the cross is  foolishness to  those
who are perishing, but to us who are being saved it is the
power of God.    -The word of the Lord.  R. Thank be to
God.

GOSPEL (Matthew 4.12-23)  A reading from the holy 
Gospel according to Matthew
When  Jesus  heard  that  John  had  been  arrested,  he
withdrew to Galilee.   He left Nazareth and made his home
in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and
Naphtali,   so  that  what  had  been  spoken  through  the
prophet Isaiah might be fulfilled:    “Land of Zebulun, land
of  Naphtali,  on  the  road  by  the  sea,  across  the  Jordan,
Galilee of the Gentiles— the people who sat in darkness
have seen a great light, and for those who sat in the region
and shadow of death light has dawned.”   
From that time Jesus began to proclaim, “Repent, for the
kingdom of heaven has come near.” 
As he walked by the Sea of Galilee, he saw two brothers,
Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, casting
a net into the sea, for they were fishermen. And he said to
them,  “Come follow me,  and  I  will  make  you  fishers  of
people.” Immediately they left their nets and followed him.
As he went from there, he saw two other brothers, James
son of Zebedee and his brother John, in the boat with their
father Zebedee, mending their nets, and he called them.
Immediately  they  left  the  boat  and  their  father,  and
followed him. Jesus went throughout Galilee, teaching in
their  synagogues and proclaiming the good news of  the
kingdom  and  curing  every  disease  and  every  sickness
among the people.   -- 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 
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