
OUR LADY of  FATIMA PARISH

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

www.fatimakingston.com          

ANO C                                             13.03.2016   - 5º Quaresma

Ofertas para obras neste momento:                          10.250,00 Obrigado a todos 

aqueles que ajudaram- colaboraram !     Obrigado                       

ANIV. de FALECIMENTO :  06  a 13 de Março   de 2016 :    Victoriano Ponte;  
† 1982 Lidia Moniz Viveiros;  † 2007 Ana  Emilia Pereira; † 1982 John Sá; † 
1982 Elias Soares Cardoso; † 1987 Joaquim Bastos; † 1988 Andrew Joseph 
Melo;† 1988 Luis Pacheco;  † 1991 Maria Viveiros; † 2013 Manuel Pedro Silva;  † 
2014 Germano Pacheco; rezaremos por Eles na Eucaristia das  10am, no dia 
13 .03.2016  

5.30 pm =    Eucaristia

Semana   de 14 a 20  de Março  de  2016   
2f – 6. pm  =  =    Eucaristia

3f  –  6pm = ==    Eucaristia     Via-Sacra                                                                           

4f  -   6 pm =   Não há Eucaristia 

5f –  6pm  = =    Eucaristia    Ensaio de canticos                                                          

6f  - 8.30am =  Adoração do SS.mo Sacramento 9 am até  meia noite            
7 pm =                   Meia noite ( 12) – Fim da 
adoração do Ss.mo Sacramento

Sábado   19 de Março de 2016                    Romaria                 8.am=  
Romaria 

5.30 pm = =    Eucaristia

Domingo 20 de  Março de 2016  :                                                   10 am – 
Eucaristia:                                                                            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 13 .03.2016  

Romaria em Kingston
8 am -Our Lady of Fatima Church .                                                     

 8.45am  -St. François d’Assise                                        9, 50am
- St. Joseph                             Catedral St. Mary’s James 
Chapel Parish Centre,                   We  will arrive at St. Mary’s Catedral on 
Johnson Street at about 10,45 am.                                                          We will 
visit St James Chapel about 11,30am.  Between noon and 12,30 pm , we 
will take a coffee / lunch break at St. Mary’s Centre.                                         
12.45 pm - Providence Manor,                         1.20pm  
- St. John Apostle                                                      1.45 – 3.30pm  -   Holy
Family                         4.15pm  -  St. Mary’s Cementery,  
5 pm -Our Lady of Fatima,                           We should 
arrive at Our Lady of Fatima Church at                    5 pm  for the 5,30pm 
mass.                                                                

Sábado 19 .03.2016 – 5.3 pm:  - terminaremos com a procissão do 
Santissimo Sacramento dentro da Igreja com os nossos Irmãos Romeiros.

Romaria em Kingston
8 am -Our Lady of Fatima Church .                                                      8.45am  
-St. François d’Assise                                        9, 50am  - St. Joseph

                            Catedral St. Mary’s James Chapel Parish 
Centre,                   We  will arrive at St. Mary’s Catedral on Johnson 
Street at about 10,45 am.                                                          We will visit St 
James Chapel about 11,30am.  Between noon and 12,30 pm , we will take 
a coffee / lunch break at St. Mary’s Centre.                                                         
12.45 pm - Providence Manor,                         1.20pm  
- St. John Apostle                                                      1.45 – 3.30pm  -   Holy
Family                         4.15pm  -  St. Mary’s Cementery,  
5 pm -Our Lady of Fatima,                           We should 
arrive at Our Lady of Fatima Church at                    5 pm  for the 5,30pm 
mass.                                                                

Sábado 19 .03.2016 – 5.3 pm:  - terminaremos com a procissão do 
Santissimo Sacramento dentro da Igreja com os nossos Irmãos Romeiros.

http://www.fatimakingston.com/


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.  

AGENDA :

Tempo Quaresmal:

18.03.2016 ( Sexta-feira )  – 8.30 am Eucaristia          7pm Eucaristia
( Confissões todo o dia – tocar campainha )  
7.30 pm -   os habituais e Visita pascal, S. Paio 
8.30pm  -  Santo Cristo dos Milagres                                          9.30pm -
Nossa Senhora de Fatima                                                 10.30pm – Espirito
Santo                                                                        11.30 pm _ Romeiros
Adoração do Santissimo Sacramento     9am – meia noite!

19.03.2016 –  Romaria  em  Kingston
( March 19, 2016 )  RAMOS  -     8am

 20.03.2016 – Domingo de Ramos.                                   

Confissões antes e depois das missas  ( quintas, sextas e sabados)

23.03.2016  - Quarta-feira santa – via Sacra 24.03.2016 – Quinta – feira 
SANTA                                                   7pm  Lava-pés                                            
25.03.2016 -  Sexta –feira SANTA                                                         3pm 
Adoração da Cruz                                                               26.03.2016 -  Sábado 
Santo                                                           10 pm – Lume novo, Ressurreição 
de Jesus Cristo!

27.03.2016 – PASCOA                                                                        10 am- 
Eucaristia                                                                           Benção das Casas; 
visita pascaL  Inscrições 

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

          inscrições no fundo da Igreja 

 

THE BEST OF 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

Catedral de Santiago de Compostela – Espanha 

LEITURA I – Is 43,16-21: Leitura do livro de Isaías

 O Senhor abriu outrora caminhos através do mar,  veredas por entre as torrentes
das águas.  Pôs em campanha carros e cavalos,  um exército de valentes 



guerreiros;  e todos caíram para não mais se levantarem,  extinguiram-se como 
um pavio que se apaga.  Eis o que diz o Senhor:  «Não vos lembreis mais dos 
acontecimentos passados,  não presteis atenção às coisas antigas.  Olhai: vou 
realizar uma coisa nova,  que já começa a aparecer; não a vedes?  Vou abrir um 
caminho no deserto,  fazer brotar rios na terra árida.  Os animais selvagens – 
chacais e avestruzes –  proclamarão a minha glória, porque farei brotar água no 
deserto,  rios na terra árida,  para matar a sede ao meu povo escolhido,  o povo 
que formei para Mim  e que proclamará os meus louvores».Palavra do Senhor

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 125 : O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.        
1.Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,/ parecia-nos viver um sonho./ Da 
nossa boca brotavam expressões de alegria/ e de nossos lábios cânticos de júbilo.              
2.Diziam então os pagãos:/  «O Senhor fez por eles grandes coisas»./  Sim, grandes coisas 
fez por nós o Senhor,/  estamos exultantes de alegria.                                                                 
3.Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos,/ como as torrentes do deserto./  Os que 
semeiam em lágrimas/  recolhem com alegria.

LEITURA II – Filip 3,8-14:Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses                 
Irmãos: Considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo, 
que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele renunciei a todas as coisas  e considerei 
tudo como lixo,  para ganhar a Cristo  e n’Ele me encontrar,  não com a minha justiça que 
vem da Lei,  mas com a que se recebe pela fé em Cristo,  a justiça que vem de Deus e se 
funda na fé.  Assim poderei conhecer Cristo,  o poder da sua ressurreição  e a 
participação nos seus sofrimentos, configurando-me à sua morte, para ver se posso 
chegar à ressurreição dos mortos.  Não que eu tenha já chegado à meta,  ou já tenha 
atingido a perfeição.  Mas continuo a correr, para ver se a alcanço, uma vez que também 
fui alcançado por Cristo Jesus.  Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido.  Só penso 
numa coisa:  esquecendo o que fica para trás,  lançar-me para a frente, continuar a correr
para a meta,  em vista do prémio a que Deus, lá do alto,  me chama em Cristo 
Jesus..Palavra do Senhor

EVANGELHO – Jo 8,1-11: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  
Naquele tempo,  Jesus foi para o Monte das Oliveiras.  Mas de manhã cedo, apareceu 
outra vez no templo,  e todo o povo se aproximou d’Ele.

 Então sentou-Se e começou a ensinar.  Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus  
uma mulher surpreendida em adultério,  colocaram-na no meio dos presentes e disseram
a Jesus:  «Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério.  Na Lei, Moisés 
mandou-nos apedrejar tais mulheres.  Tu que dizes?».  Falavam assim para Lhe armarem 
uma cilada  e terem pretexto para O acusar.  Mas Jesus inclinou-Se  e começou a escrever
com o dedo no chão.  Como persistiam em interrogá-l’O,  ergueu-Se e disse-lhes:  «Quem 
de entre vós estiver sem pecado  atire a primeira pedra».  Inclinou-Se novamente e 
continuou a escrever no chão.  Eles, porém, quando ouviram tais palavras,  foram saindo 
um após outro, a começar pelos mais velhos,  e ficou só Jesus e a mulher, que estava no 
meio.  Jesus ergueu-Se e disse-lhe:  «Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?».  
Ela respondeu:  «Ninguém, Senhor».  Disse então Jesus:  «Nem Eu te condeno. Vai e não 
tornes a pecar».Palavra da Salvação 

______________________________________________

ANIVERSARIOS DE BATISMO:     @ Nesta Semana : 14 a 20 Março,  receberam o 
Batismo na nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ): 14 . NOAH andrew Jackson; 15. 

Jason Borges Ferreira;  19. Marc Borges Ferreira; 20. Sasha Nicole Silva; Silva 
almeida; Eucaristia  Sunday:    10 am  - 24. 03.2013 ++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++   

Leitores – Domingo  19  e  20   de  Março :                             Sáb.  
5.30  pm=    Romeiros                                              Dom. 10 am  =   Victor 
Lincho /  elisabete                                                
---------------------------------------------------------------------------------- 
_____________________________________________

Visita Pascal  - no  próximo dia:  27.03.2016 – responsável                        Sr. António 
Mendes 

Reading  Is 43:16-21: A reading from Isaiah 

 Thus says the LORD, who opens a way in the sea and a path in the mighty 
waters, who leads out chariots and horsemen, a powerful army,  till they lie 
prostrate together, never to rise, snuffed out and quenched like a wick. 
Remember not the events of the past, the things of long ago consider not; see, I 
am doing something new! Now it springs forth, do you not perceive it? In the 
desert I make a way, in the wasteland, rivers. Wild beasts honor me, jackals and 
ostriches, for I put water in the desert and rivers in the wasteland for my chosen 
people to drink, the people whom I formed for myself, that they might announce 
my praise. —The word of the Lord. R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM: Responsorial Psalm Ps 126:

 The Lord has done great things for us; we are filled with joy. 1.When the LORD 
brought back the captives of Zion, /we were like men dreaming./Then our mouth
was filled with laughter,/and our tongue with rejoicing.                                        
2.Then they said among the nations,/“The LORD has done great things for 
them.”/ The LORD has done great things for us;/ we are glad indeed.                       
3.Restore our fortunes, O LORD,/ like the torrents in the southern desert./ Those 
that sow in tears/ shall reap rejoicing.

SECOND READING (2 Phil 3:8-14 ) :A reading from the second Letter of Saint Paul 
to the Philippians                                           Brothers and sisters: I consider 
everything as a loss  because of the supreme good of knowing Christ Jesus my 
Lord. For his sake I have accepted the loss of all things  and I consider them so 
much rubbish,  that I may gain Christ and be found in him,  not having any 
righteousness of my own based on the law  but that which comes through faith 
in Christ,  the righteousness from God,  depending on faith to know him and the 
power of his resurrection  and the sharing of his sufferings by being conformed 
to his death,  if somehow I may attain the resurrection from the dead.  It is not 
that I have already taken hold of it  or have already attained perfect maturity,  
but I continue my pursuit in hope that I may possess it,  since I have indeed been 
taken possession of by Christ Jesus. Brothers and sisters, I for my part  do not 
consider myself to have taken possession. Just one thing: forgetting what lies 
behind  but straining forward to what lies ahead,  I continue my pursuit toward 
the goal,  the prize of God’s upward calling, in Christ Jesus. —The word of the Lord. 
R. Thanks be to God.

GOSPEL (Gospel Jn 8:1-11): A reading from the holy Gospel according to John. 

Jesus went to the Mount of Olives.  But early in the morning he arrived again in 
the temple area,  and all the people started coming to him,  and he sat down and
taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman  who had 
been caught in adultery  and made her stand in the middle. They said to him, 
“Teacher, this woman was caught  in the very act of committing adultery. Now in 
the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?” They 
said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. 
Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they
continued asking him,he straightened up and said to them, “Let the one among 
you who is without sin  be the first to throw a stone at her.” Again he bent down 
and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, 
beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then
Jesus straightened up and said to her, “Woman, where are they? Has no one 
condemned you?” She replied, “No one, sir.” Then Jesus said, “Neither do I 
condemn you. Go, and from now on do not sin any more.”  —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 power of 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 God 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 the life everlasting. Amen.    


