
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

ANO C            20.11.2016           
Cristo Rei!

Ofertas para obras :   62, 178,00  
Um forte agradecimento  a todos aqueles que colaboraram e
ajudaram !     
Obrigado                                                      
 

ANIV. de FALECIMENTO :   14 a 20 Nov.   de 2016   :              

Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai:                 
† 1983 Ana Costa; † 2004 Jose Pereira Braz;† 1989 
Francisco Rodrigues;        ;   † 2007 José de Paiva Branco; † 
David de Medeiros Faria;  † 2015 Antonio Rainho de 
Sousa;       Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10 am, no dia  
20 .11.2016  

5. 30  pm = Lurdes Pacheco Rodrigues,p. Comissão do 
senhor Santo Cristo; Francisco Silva;  Fernando Matos,Pais

Domingo    20 de  Novembro de 2016  :                          
10 am – Eucaristia                                                          

Semana     21 a 27  de Novembro de  2016          

2f –  6  pm  = Não há Eucaristia                                             
3f  – 6pm = Francisco Silva; Familiares Defuntos,p. Al. e 
Maria Matos; José Branco Junior

4f   - 8.30 am=  José Ponte Melo; A de Graças Senhora de 
Fátima e Fam. p. J. e Maria Santos; † Maria Cordeiro                  

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9 pm        
6pm =   Albertina Santos; Maria C. Rosa de Jesus; † Genoveva 
Barbosa

5f = 6 pm  = Nicolino Melo; Pais,Ss, Fam.p, Alberto Ferreira; 
† Tony Santos                     Ensaio de Canticos                      

6f . 6 pm=  Alexandrino e Carolina Matos ; Manuel Matos;  
Quirino da Silva     

Sábado   26 de  Novembro de 2016                                 
Sb. 9 am=  Não há Eucaristia                                                  
Sb. 5.30  pm = Alexandrino e Carolina; David Valente dos 
Santos Vaz; Domingos Almeida, Ps, Ss, Familiares

Domingo  27  de  Novembro  de 2016 1º 
Domingo Advento 10 am  =  Eucaristia ANIV. de 
FALECIMENTO :   21 a 27  Nov.   de 2016   : Nesta 

semana faz anos que partiram para a casa do Pai: † 1987 
João Domingos Cordeiro; † 1994 Deolinda de 
Jesus Diana Pontes; † 1996 Maria Conceição 
Soares; † 1999 Américo Cabral Barbosa;† 2003 
Domingos Almeida;   † 2003 Isabel Gomes 
Andrade;  † 2009 Manuel Sousa da Costa Melo; †
2010 Albertina Maria Santos; Rezaremos por Eles na 
Eucaristia das  10 am, no dia  20 .11.2016  

Painel de Azuleijos 

Temos uma lista de nomes dos primeiros portugueses 
que chegaram a Kingston;   agradecemos que seja 
completada e quem puder contacte as Familias dos 
que já faleceram.

Os nomes dos primeiros a chegarem significa o 
agradecimento pelo que fizeram pela comunidade e 
tambem pelo facto de terem sido eles a chamarem os 
seus familiares.

Contudo, a colocação dos nomes nos paineis é para 
todos que o desejarem.

Contacte:                  

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.  

As eleições nos Estados Unidos

O silencio do Povo Americano e que votaram em 
relação ao sentido de voto, para com os meios de 
Comunicação Social, tem um significado muito 
profundo contra as manipulações de informação.       
Os grandes perdedores foram  estas maquinas 
manipuladoras de que os cristãos de todo o Mundo 
tem sido vitimas.

A  grande esperança é que os Estados Unidos e a 
Russia se entendam na questão da guerra da Siria.     
A Europa perdeu poder, resta o dialogo destas duas 
potencias, como é desejo da Igreja radicada na Siria ,
Iraque etc. Os cristãos do Mundo apoiam.

http://www.fatimakingston.com/


AS NOSSAS ILHAS: AÇORES E MADEIRA

25 de Abril a 06 de Maio 2017

Dia 1 - 25 Abr: Toronto / Ponta Delgada ( Açores )

Dia 2 - 26 Abr: Ponta Delgada / Horta

Dia 3 - 27 Abr: Horta / Pico / Horta

Dia 4 - 28 Abr: Horta / Terceira

Dia 5 – 29 Abr: Terceira / Praia da Vitória / Terceira

Dia 6 - 30 Abr: Terceira / Ponta Delgada / Funchal /
Eira do Serrado e Monte / Funchal
Dia 7 – 01 Maio: Funchal / Porto Moniz / Funchal

Dia 8 – 02 Maio: Funchal / Santana / Funchal
Dia 9 – 03 Maio: Funchal / Ponta Delgada
.
Dia 10 – 04 Maio: Ponta Delgada / Lagoa do Fogo 
e das Furnas / Parque Terra Nostra / Ponta 
Delgada

Dia 11 – 05 Maio: Ponta Delgada / Lagoa das Sete 
Cidades / Estufas dos Ananases / Ponta Delgada

Dia 12 – 06 Maio: Ponta Delgada / Toronto

                           2300,00 - Euros

 Temos urgencia nas inscrições- Confirmar 
voos. 

Azores   and    
Madeira         

Data: April 25 to May 06, 
2017

                          Price: 2300,00 
Euros

Our Lady Fatima Church 

588 Division street , Kingston, ON, Canada    
www.fatimakingston.com                                    
EMAIL:     fatimakingston@gmail.com               

1613 546 5011    /   1315 370 1356               

 LEITURA I 2 Sam 5, 1-3: Leitura do Segundo Livro de 
Samuel           Naqueles dias, todas as tribos de Israel 
foram ter com David a Hebron e disseram-lhe: «Nós 
somos dos teus ossos e da tua carne. Já antes, quando
Saul era o nosso rei, eras tu quem dirigia as entradas e
saídas de Israel. E o Senhor disse-te: ‘Tu apascentarás 
o meu povo de Israel, tu serás rei de Israel’». Todos os 

anciãos de Israel foram à presença do rei, a Hebron. O
rei David concluiu com eles uma aliança diante do 
Senhor e eles ungiram David como rei de Israel. 
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 121 : Vamos com 
alegria para a casa do Senhor.                                            
1. Alegrei-me quando me disseram:/ «Vamos para a 
casa do Senhor»./ Detiveram-se os nossos passos/ às 
tuas portas, Jerusalém.                                                        
2. Jerusalém, cidade bem edificada,/ que forma tão 
belo conjunto!/ Para lá sobem as tribos,/ as tribos do 
Senhor. 3. Para celebrar o nome do Senhor,/ segundo 
o costume de Israel;/ ali estão os tribunais da justiça,/ 
os tribunais da casa de David.                                            

LEITURA II Col 1, 12-20: Leitura da Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Colossenses   Irmãos: Damos 
graças a Deus Pai, que nos fez dignos de tomar parte 
na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou 
do poder das trevas e nos transferiu para o reino do 
seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, o 
perdão dos pecados. Cristo é a imagem de Deus 
invisível, o Primogénito de toda a criatura; Porque 
n’Ele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, 
visíveis e invisíveis, Tronos e Dominações, Principados 
e Potestades: por Ele e para Ele tudo foi criado. Ele é 
anterior a todas as coisas e n’Ele tudo subsiste. Ele é a
cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Ele é o Princípio, 
o Primogénito de entre os mortos; em tudo Ele tem o 
primeiro lugar. Aprouve a Deus que n’Ele residisse 
toda a plenitude e por Ele fossem reconciliadas 
consigo todas as coisas, estabelecendo a paz, pelo 
sangue da sua cruz, com todas as criaturas na terra e 
nos céus.  Palavra do Senhor. 

EVANGELHO Lc 23, 35-43: Evangelho de Nosso 
Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas                           
Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de 
Jesus, dizendo: «Salvou os outros: salve-Se a Si 
mesmo, se é o Messias de Deus, o Eleito». Também os
soldados troçavam d’Ele; aproximando-se para Lhe 
oferecerem vinagre, diziam: «Se és o Rei dos judeus, 
salva-Te a Ti mesmo». Por cima d’Ele havia um 

letreiro: «Este é o Rei dos judeus». Entretanto, um dos
malfeitores que tinham sido crucificados insultava-O, 
dizendo: «Não és Tu o Messias? Salva-Te a Ti mesmo e
a nós também». Mas o outro, tomando a palavra, 
repreendeu-o: «Não temes a Deus, tu que sofres o 
mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois 
recebemos o castigo das nossas más acções. Mas Ele 
nada praticou de condenável». E acrescentou: «Jesus, 
lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua realeza». 
Jesus respondeu-lhe: «Em verdade te digo: Hoje 
estarás comigo no Paraíso».  Palavra da salvação.          
------------------------------------------------------------------------
--ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de   25
de Novembro a 01 de Dezembro de 2013 receberam o
Batismo na nossa  Igreja  ( Our lady of Fatima ): † 1982
Sandra da Silva Valente;   † 1984 Sousana dos Santos 
Oliveira;† 1987 Ashlay Marie Cordeiro; † 1993 
Mathew Jonathan Machado; † 1999 Katarina Linda 
Maria Amaral; † 1981 Steven Andrade Furtado ; 
Eucaristia  Sunday:       10 am  - 01.12.2013              
____________________________________________
__Leitores:  30  de Novembro e 01 de Dezembro de 
2013                          Sáb. : 5.30 pm =   Idalina Fragoso

                                                                                    
Domingo:  10 am  =  Celeste Neves   /    Rosalina Rolo 
____________________________________________
__

First Reading 2 Sm 5:1-3: A reading from the book of 
the  Samuel                                                                           
In those days, all the tribes of Israel came to David in 
Hebron and said: "Here we are, your bone and your 
flesh.  In days past, when Saul was our king, it was you
who led the Israelites out and brought them back.  
And the LORD said to you, 'You shall shepherd my 

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


people Israel and shall be commander of Israel.'"  
When all the elders of Israel came to David in Hebron,
King David made an agreement with them there 
before the LORD, and they anointed him king of Israel.
—The word of the Lord.   R. Thanks be to God.

Responsorial Psalm: Ps 121:  Let us go rejoicing to the 
house of the Lord.                                                                
1. I rejoiced because they said to me,/ "We will go up 
to the house of the LORD."/ And now we have set 
foot/ within your gates, O Jerusalem.                               
2. Jerusalem, built as a city/ with compact unity./ To it 
the tribes go up,/ the tribes of the LORD.                        
3. According to the decree for Israel,/ to give thanks 
to the name of the LORD./ In it are set up judgment 
seats,/ seats for the house of David.

Second Reading  Thessalonians: Col 1:12-20 A reading 
from the Letter of Saint Paul to Colessens                     
Brothers and sisters: Let us give thanks to the Father, who 
has made you fit to share in the inheritance of the holy 
ones in light.  He delivered us from the power of darkness 
and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in 
whom we have redemption, the forgiveness of sins. He is 
the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 
For in him were created all things in heaven and on earth, 
the visible and the invisible, whether thrones or dominions
or principalities or powers; all things were created through 
him and for him. He is before all things, and in him all 
things hold together. He is the head of the body, the 
church. He is the beginning, the firstborn from the dead, 
that in all things he himself might be preeminent. For in 
him all the fullness was pleased to dwell, and through him 
to reconcile all things for him, making peace by the blood 
of his cross  through him, whether those on earth or those 
in heaven. —The word of the Lord.   R. Thanks be to God.

Gospel Luke Lk 23:35-43: A reading from the holy 
Gospel according to Luke                                                   
The rulers sneered at Jesus and said, "He saved others, let 
him save himself if he is the chosen one, the Christ of 
God."  Even the soldiers jeered at him.  As they approached
to offer him wine they called out, "If you are King of the 
Jews, save yourself."  Above him there was an inscription 
that read, "This is the King of the Jews." Now one of the 

criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not 
the Christ? Save yourself and us."  The other, however, 
rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God, for 
you are subject to the same condemnation? And indeed, 
we have been condemned justly, for the sentence we 
received corresponds to our crimes, but this man has done 
nothing criminal." Then he said, "Jesus, remember me 
when you come into your kingdom." He replied to him, 
"Amen, I say to you, today you will be with me in 
Paradise." 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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