
OUR LADY of  FATIMA PARISH

588 Division Street,Kingston,ON, K7k   4B6

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

ANO A          12.02.2017  - 

  

 
------------------------------------------------------------------------
--- Painel Azuleijos:                                                       93, 
558,00 Passagem de Ano  ( Nossa Senhora de Fátima )     
13,532.94                                                       Um sincero
agradecimento aos Presidentes e Comissão, a todos aqueles 
que colaboraram e ajudaram !     Obrigado                  

ANIV. de FALECIMENTO:  06ª 12  de Março de 2017      
Nesta semana faz anos que partiram para o Pai:                        † 
1982 Lidia Moniz Viveiros; † 1982 John Sá; † 1982 Elias Soares 
Cardoso; † 1985 Maria dos Anjos Vidal; † 1987 Joaquim Bastos; 
† 1988 Andrew Joseph Melo; † 1988 Luis Pacheco; † 1991 Maria
Viveiros; † 1998 Humberto Soares Cabral; † 2004 Maria 
Madalena Meireles; † 2006 João Carlos de Sousa; † 2007 Ana  
Emilia Pereira; † 2009 Doliria Melo;              † 2013 Ligia Pacheco
Botelho;  † 2013 Manuel Pedro Silva; †2014  Marilia Nunes P. R. 
Castro; †Germano Pacheco; Rezaremos por Eles na Eucaristia 
das 10 am, no dia  12.02.2017

Sb. 5.30pm = Luis Pacheco ,p. Filha Edite; Joaquim Bastos, p.
H. Coimbra; Jacinto e Beatriz Calouro,p. Jorgina Amorim; 
Mario Castro,p. Altina Seridonio

Domingo 05 de Março de 2017  :  10 am – Eucaristia 
Ethan Bulhão,p. Pilato                                                          

Semana  de  13 a 19  de Março de  2017              
2f –  6  pm  = Maria Amelia Pedrinha e Francisco 
Cunha;  Rosario Cabral; Alvaro e Maria do Rosario.                  
(11)     Parar  ( O papa Francisco convida cada dia a reflectir 
nestes verbos. Hoje dia 11 da Quaresma, que são 40.              
Verbo : parar ).                                                                                   

3f  – 6pm =  Não há Eucaristia!               (12)   Animar     

4f   – 8.30 am  = Gilberto Cabrall; Al do Purgatorio; A. de 
Graças a Na Sra de Fatima e Fam.,p. Jose e M. Santos;            
( 13)   Corrigir                                                                    

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  9 pm              
6.pm   =  Marilia Castro ; Fam. Falecidos,p. Alvaro Valente e 
Esp.; † Antonio de Almeida

5f  -  6.pm = Laureno Silva Braga; Antonio e Ana Moniz;    
Ensaio                (14)       Limpar                                        

6f . 6 pm=  Quirino Da Silva;   Maria Vitorina de Canhas;   Ant’ 
Silva,Ana Bruno e Paulo;      † Mario Castro                             

Via – Sacra              (15)    SER

Sábado   18 de Março de 2017                            
Sb. 9 am  =  Não há Eucaristia!                  (16)   Proteger     

Sb. 5.30 pm =  João Pedro, Olivia, Ant. Santos;  Maria 
da Luz ; Irmãos, Almas do Purgatorio                                             
S. Jose -Pai

Domingo  19   de  Março  de 2017 -        S. Jose   
1 0 am  =  Eucaristia             Domingo da Alegria  

  ANIV. de FALECIMENTO: 13 a  19 de Março de 2017    
Nesta semana faz anos que partiram para o Pai:   Victoriano 
Ponte;    † 1983 John Ferreira Tavares; † 1987 Basilio T. Matias; 
† 1988 Jose Barbosa Pereira; † 1994 Ezequiel Medeiros; † 1996 
João Pedro dos santos;† 1995 Ambrosina Moniz;† 1999 Lidia 
Silva Alves; † 2010 Artur Valente Dos Santos Vaz; † 2014 Artur 
Bastos dos Santos; Rezaremos por Eles na Eucaristia das 10 am, 
no dia  19.03.2017 

Quaresma

            Confissões: 

Quando for solicitado 

Domingo 26 de Março de 2017

Não haverá Eucaristia às 10 am 

6.30   pm  – Confissões e  Eucaristia –                          
Vinda de Sacerdotes de Hamilton e em Ingles.

Sacramento da Cura!

Quando Jesus morreu na cruz Ele realizou a salvação. 
Na hora de sua morte, o sacrifício de Cristo se torna a 
fonte de onde brotará o perdão dos pecados:  
portanto, para todo pecado existe perdão,                     
apenas um único é imperdoável:                                     

é morrermos sem acreditar em Deus,                              
é o pecado contra o Espírito Santo,                                   
é o pecado da pessoa que não aceita                               
o amor de Deus e o seu perdão.

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. 

Romeiros               
Seria bom fazermos e prepararmos a nossa romaria, 
como simbolo de todo o nosso caminho de 
penitencia quaresmal.

Como há alguma vontade do antigo Mestre dos 
Romeiros de se libertar destes trabalhos de 
coordenação, a quem agradecemos desde já, todos 
os  sacrificios e preocupações dos anos anteriores;  
vimos perguntar se em espirito de Igreja não está na 
hora de introduzir o novo Mestre, numa cerimonia 
eclesial e em comunhão com todos os Romeiros? 
Todos os que peregrimam em direção à Roma 
eterna?  

http://www.fatimakingston.com/


Comissão das Festas do 
Senhor Santo Cristo dos 
Milagres 

 Sendo a  Festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres 
uma das mais importantes da nossa Paroquia, 
sobretudo  e para alem de outros aspectos, pelo 
facto de recebermos tantos devotos do Senhor Santo
Cristo e amigos,

Venho hoje apelar à generosidade de um casal ou de 
vários casais para presidirem, assumirem a 
responsabilidade de coordenar o projecto das festas 
do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Rezo a Deus que neste tempo quaresmal o Senhor da
Paixão e Morte por nós, nos ajude a ultrapassar esta 
dificuldade.

Temos tido a graça de muita colaboração e ajuda, em
todas as Comissões, falta alguem coordenador, que 
seja capaz de agregar amizades, fazer convites em 
nome do Senhor Santo Cristo dos Milagres. 

LEITURA I Gen 12, 1-4ª:   Leitura do Livro do Génesis

Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: «Deixa a tua 
terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a 
terra que Eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e
te abençoarei; engrandecerei o teu nome e serás uma
bênção. Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei
a quem te amaldiçoar; por ti serão abençoadas todas 
as nações da terra». Abraão partiu, como o Senhor lhe
tinha ordenado.  Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 32 : Dai-nos a vossa 
misericordia, de Vós a esperamos, Senhor.

1.A palavra do Senhor é recta,/ da fidelidade nascem 
as suas obras./ Ele ama a justiça e a rectidão:/ a terra 
está cheia da bondade do Senhor.                                   
2. Os olhos do Senhor estão voltados para os que O 
temem,/ para os que esperam na sua bondade,/ para 
libertar da morte as suas almas/ e os alimentar no 
tempo da fome.                                                                   
3. A nossa alma espera o Senhor:/ Ele é o nosso 
amparo e protector./ Venha sobre nós a vossa 
bondade,/ porque em Vós esperamos, Senhor. 

LEITURA II 2 Tim 1, 8b-10: Leitura da Segunda Epístola
do apóstolo São Paulo a Timóteo

Caríssimo: Sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na 
força de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à 
santidade, não em virtude das nossas obras, mas do 
seu próprio desígnio e da sua graça. Esta graça, que 
nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade,
manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo 
Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez 
brilhar a vida e a imortalidade, por meio do 
Evangelho. Palavra do Senhor.

EVANGELHO Mt 17, 1-9: Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Mateus

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e 
João, seu irmão, e levou-os, em particular, a um alto 
monte e transfigurou-Se diante deles: o seu rosto 
ficou resplandecente como o sol e as suas vestes 

tornaram-se brancas como a luz. E apareceram 
Moisés e Elias a falar com Ele. Pedro disse a Jesus: 
«Senhor, como é bom estarmos aqui! Se quiseres, 
farei aqui três tendas: uma para Ti, outra para Moisés 
e outra para Elias». Ainda ele falava, quando uma 
nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e da 
nuvem uma voz dizia: «Este é o meu Filho muito 
amado, no qual pus toda a minha complacência. 
Escutai-O». Ao ouvirem estas palavras, os discípulos 
caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. 
Então Jesus aproximou-Se e, tocando-os, disse: 
«Levantai-vos e não temais». Erguendo os olhos, eles 
não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem 
do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: «Não conteis a 
ninguém esta visão, até o Filho do homem ressuscitar 
dos mortos». Palavra da salvação.

____________________________________________
__ANIVERSARIOS DE BATISMO:  Nesta Semana : de  13
a 19  de Março de 2017 receberam o Batismo na 
nossa  Igreja     ( Our lady of Fatima ):  14. Noah 
Andrew Jackson; 15. Jason John Pimentel; 19. Marc 
Borges Ferreira; Eucaristia  Sunday:     10 am  - 19 .
03.2017              
____________________________________________
__     Leitores:  18 e  1 9 de Março  de 2017                    
Sab 5.30 pm =    Natália Evaristo / Manuela Melo          
Domingo  10 am  =  Antonio Mendes /  Carlos 
Marques Ingles:  Debbie Marques / Tony Godinho        

------------------------------------------------
--

DIA DE “ BEM ESTAR E CONVIVIO “

QUINTA-FEIRA:                                     
30 DE MARÇO DE 2017

PROGRAMA VAI SER 
APRESENTADO.

ALMOÇO E CUSTO.



MANHÃ:  PROGRAMA MAIS SERIO

TARDE CONVIVIO 

FIRST READING (Genesis 12:1-4) : A reading from the 
book of Genesis

The  LORD said to Abram, “Go from your country and your
kindred and your father’s house to the land that I will show
you.  I will make of you a great nation, and I will bless you,
and make your name great, so that you will be a blessing.  I
will bless those who bless you, and the one who curses you
I will curse; and in you all the families of the earth shall be
blessed.” So Abram went,  as the  LORD had told him.  R.
Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM :  Let your love be upon us, Lord,   
 even as we hope in you
1.The word of the LORD is upright,  / and all his work is done
in faithfulness.  / He loves righteousness and justice;            
the earth is full of the steadfast love of the LORD. R. 
2. Truly the eye of the LORD is on those who fear him, on 
those who hope in his steadfast love, / to deliver their soul 
from death,  / and to keep them alive in famine.  R. 
3. Our soul waits for the LORD;  / he is our help and shield.   
Let your steadfast love, O LORD, be upon us,  even as we 
hope in you.  R. 

SECOND READING  (2 Timothy 1:8-10) : A reading from 
the second letter of Timothy
Brothers and sisters: Join with me in suffering for the 
gospel, relying on the power of God, who saved us and 
called us with a holy calling, not according to our works but
according to his own purpose and grace.                                  
This grace was given to us in Christ Jesus before the ages 
began, but it has now been revealed through the 
appearing of our Saviour Christ Jesus, who abolished death
and brought life and immortality to light through the 
gospel.  -The word of the Lord.  R. Thanks be to God.

GOSPEL (Matthew 17:1-9)                                                          
A reading from the holy Gospel according to Matthew  
                                                                                                          
Jesus took with him Peter and James and his brother John 
and led them up a high mountain, by themselves.  And he 
was transfigured before them, and his face shone like the 
sun, and his clothes became dazzling white.  Suddenly 
there appeared to them Moses and Elijah, talking with him.
Then Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here; 
if you wish, I will make three dwellings here, one for you, 
one for Moses, and one for Elijah.”                                            
While he was still speaking, suddenly a bright cloud 

overshadowed them, and from the cloud a voice said, 
“This is my Son, the Beloved; with him I am well pleased; 
listen to him!”                                                                   When 
the disciples heard this, they fell to the ground and were 
overcome by fear.  But Jesus came and touched them, 
saying, “Get up and do not be afraid.”  And when they 
looked up, they saw no one except Jesus himself alone.        
As they were coming down the mountain, Jesus ordered 
them, “Tell no one about the vision until after the Son of 
Man has been raised from the dead.”     -- 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. 

AS NOSSAS ILHAS: AÇORES E

MADEIRA

10 a 19 de Julho 2017

Grupo de 27 pessoas:    2150,00


	Brothers and sisters: Join with me in suffering for the gospel, relying on the power of God, who saved us and called us with a holy calling, not according to our works but according to his own purpose and grace. This grace was given to us in Christ Jesus before the ages began, but it has now been revealed through the appearing of our Saviour Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. -The word of the Lord. R. Thanks be to God.

