
OUR LADY of  FATIMA PARISH

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

ANO C            04.09.2016  

Tomar a sua Cruz

Ofertas para obras neste momento:                       42,278,00 Obrigado  a todos 
aqueles que trabalharam,  ajudaram - colaboraram !     Obrigado                  
 

ANIV. de FALECIMENTO :  29 de  Agosto a 04 de Setembro   de 2016 :  
Nesta semana faz anos que partiram para a casa do Pai: † 1991 Kevin Edward 
Amaral;                      † 1994 Maria santa da Costa; † 1999 Alvaro da Ponte Silva; † 1998 
Lourdes Maria Amorim;† 2000 Olinda de Melo Moniz;  † 2005 Maria Jose Valente;  † 
2006  Manuel Melo; † 2007 Procópio Jacinto de Sousa Medeiros; † 2014 Lucilia 

Adelaide afecto; Rezaremos por Eles na Eucaristia das  4 pm, no dia 04 .
08.2016  

Obras:  Agradecemos colaboração e donativos para findar as nossas 
Obras. Obrigado                      Ps. As ofertas 
podem ser entregues ou deixadas nas Caixas do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres.

5. 30  pm =  Festa do Senhor Santo Cristo

Domingo 04 de   Setembro de 2016  :                                                          4 
pm – Procissão e Eucaristia:   FESTA do Senhor Santo Cristo dos Milagres  
em Kingston , com a presença do Senhor Arcebispo O’Brien de Kngston e 
D. Antonio Braga.

Semana     05  a 11 de Set.  de  2016                                             

 2f – 10 am  = Maria José ,p. Filhas; Olinda Moniz,p. Ana Rosa Medeiros; Marilia 
Castro, p. Marido e Filhos; Antonio Pinho,p.Manuel Pinho e Esposa

3f  – 6. pm =                                                                                                 

 4f   - 8.30 am=   Filomena Andrade,p. Beatriz Braga;  Acção de graças Father 
Solano Cayci,p. Familia Pires                                                                                 
Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm                                             
6 pm = 

5f = 6 pm  =                             Ensaio de Canticos                                                 

 6f . 6 pm=                                                                                        

Sábado   10 de  Setembro de 2016  -                                

 Sb. 9 am=        Não há Eucaristia!                                                       

Sb. 5. 30  pm =   Laureno Braga,p. Esposa; Maria do Carmo Pacheco p. Filha Edite;
David Rodrigues, Manuel, antonio,p. Amorosa e Filho

Domingo  11  de Setembro  de 2016  :   S.to Cristo em  Brampton - Toronto

10 am –  Eucaristia                             

2 pm = Eucaristia no Cemitério, 
presidida pelo Sr. Arcebispo O’ Brien, 
Arcebispo de Kingston, On, Canada
ANIV. de FALECIMENTO :  05 a 11 de Setembro   de 2016 :  Nesta semana 
faz anos que partiram para a casa do Pai:† 1989 Manuel Araúj ;  †  1995 
Maria Eduarda do Rego;  † 1999 Luis Couto Abreu;† 2009 Maria do Carmo 
Costa;  † 2012 Filomena  Andrade; Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10 
am, no dia 11 .08.2016  

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

Painel de Azuleijos 
A criar para a festa de Nossa Senhora de Fatima em 20 e 21 de  Maio de 
2017. A  Festa da nossa Padroeira.

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


O “ New York Times” da semana passada 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 que vai tratar deste
assunto, mas outros nomes podem ser englobados:

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.  

  

Convidamos todos a participarem na Adoração do santissimo sacramento

Quartas – feiras 

Horário: 9 am  to 9 pm 

Setembro: mês da Bíblia
Embora alguém tenha decretado o fim dos "meses temáticos", eles 
continuam tão enraizados na prática da comunidade católica que 
setembro sempre será o "Mês da Bíblia".                                                            
Há quem à Bíblia dedica uma praça, lhe faz um monumento, a usa como 
um talismã protetor do lar... Nós lhe dedicamos, de uma forma mais 
direta, um mês: de estudo, de reflexão, de oração, de ação... Quanto já se 
estudou, se refletiu, se orou a Bíblia durante o mês de setembro!

A Bíblia, a Palavra de Deus escrita, sempre foi a alma da Igreja Católica.      
Por isso, desde o segundo século, a Igreja já então chamada "católica" 
para diferenciar-se dos grupos sectários gnósticos, assumiu a "lista" 
(cânon, livros canônicos) dos textos sagrados do Antigo Testamento 
(conforme a tradução do hebraico para o grego, chamada "dos Setenta", 
tradução em uso entre os cristãos daquele tempo); e sentiu a necessidade 
de criar a lista dos novos textos sagrados (o Novo Testamento), surgidos a 
partir do testemunho dos apóstolos sobre Jesus.

Estes textos, transmitidos de comunidade em comunidade, foram sendo 
reconhecidos por toda a Igreja como autênticos e sagrados, tanto que no 
fim do segundo século já havia unanimidade nas comunidades acerca dos 
textos que compunham o Novo Testamento. 

Por mil e trezentos anos nunca ninguém colocou em dúvida o cânon, isto 
é, a lista dos textos que compunham a Bíblia; somente Martinho Lutero 
achou por bem recusar os textos (que depois foram chamados 
"deuterocanônicos") que estavam na tradução chamada "dos Setenta", 
mas não no cânon hebraico, assumido por ele.

Ao longo de dois mil anos, com as variantes ligadas às diversas culturas e 
vicissitudes, a Igreja estudou a Bíblia com intensidade e amor, guiada pela 
inspiração do Espírito Santo; e a estuda ainda agora, ao ser ela, a Igreja, 
"rede lançada" nas águas profundas do novo milênio.



 A Igreja terá força de futuro, isto é, capacidade de fermentação do nosso 
tempo, na medida em que souber, sempre de novo e com intensidade, 
voltar à sua fonte originária de inspiração: a Sagrada Escritura.

Um dos pontos que caracterizam a escuta "católica" da palavra de Deus 
é a consciência de que a Bíblia é um "todo" de revelação; a Igreja tem 
consciência que fixar-se, unilateralmente, neste ou naquele trecho, 
separando-o do todo, antes de ser iluminação é surdez e cegueira, causas 
de tantos equívocos e interpretações pretextuosas, de ontem e de hoje, 
ainda que televisionadas e proferidas por autodenominados bispos, 
apóstolos e missionários!

Ao vivermos os primeiros anos do novo milênio, ao enfrentarmos as águas
deste mar, ao assumirmos o desafio de irmos em profundidade no nosso 
sermos pessoa, comunidade eclesial e sociedade, queremos fazê-lo a 
partir do dom inestimável da Palavra de Deus, viva entre nós.

SER FELIZ É...

 Podes ter defeitos, estar ansioso e viver irritado algumas 
vezes, mas não te esqueças que a tua vida é a maior empresa 
do mundo                                                Só tu podes evitar 
que ela vá em decadência.                                                                
Há muitos que te apreciam, admiram e te querem.                     
Gostaria que recordasses que ser feliz, não é ter um céu sem 
tempestades, caminho sem acidentes, trabalhos sem fadiga, 
relacionamentos sem decepções.                                                     
Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, 
segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz
não é apenas valorizar o sorriso, mas também reflectir sobre a
tristeza.                                                                                                 
Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos 
fracassos.                          Não é apenas ter alegria com os 
aplausos, mas ter alegria no anonimato.                     Ser 
feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de 
todos os desafios, incompreensões e períodos de crise.              
Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista 
de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser.                   
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar actor
da própria história.                                                                             
É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar 
um oásis no longínquo de nossa alma.                                           
É agradecer a Deus cada manhã pelo milagre da vida.               
Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos.

             É saber falar de si mesmo.      
É ter coragem para ouvir um “não”.                                                
É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que seja 
injusta.                                       É beijar os filhos, mimar os pais, 
ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos 
magoem.                                                                                              
Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples, que 
vive dentro de cada um de nós.

     

É ter maturidade para dizer ‘enganei-me’. É ter a ousadia para
dizer ‘perdoa-me’.                                                 É ter 
sensibilidade para expressar ‘preciso de ti’.                                   
É ter capacidade de dizer ‘amo-te’.                                                  
Que tua vida se torne um jardim de oportunidades para ser 
feliz…                      Que nas tuas primaveras sejas amante da 
alegria.                                                              Que nos teus 
Invernos sejas amigo da sabedoria.                                                
E que quando te enganares no caminho, comeces tudo de 
novo.                                                Pois assim serás mais 
apaixonado pela vida.                                                                        
E podes facilmente encontrar novamente que ser feliz não é 
ter uma vida perfeita.                                                                         
Mas usar as lágrimas para regar a tolerância.                              
Usar as perdas para refinar a paciência.                                        
Usar as falhas para esculpir a serenidade.                                     
Usar a dor para lapidar o prazer.                                                     
Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência.            
Nunca desistas…. Nunca desistas das pessoas que amas.           
Nunca desistas de ser feliz, pois a vida é um espectáculo 
imperdível!                                          ( papa Francisco )

FIRST READING  (wis 9.13-18):                                                                        A reading 
from the book of Wisdom.                                                                                                 
“What man indeed can know the intentions of God? Who can divine the will of 
the Lord?  The reasonings of mortals are unsure and our intentions unstable; for 

a perishable body presses down the soul, and this tent of clay weighs down the 
teeming mind. It is hard enough for us to work out what is on earth, laborious to 
know what lies within our reach; who, then, can discover what is in the heavens? 
As for your intention, who could have learned it, had you not granted Wisdom 
and sent your holy spirit from above? Thus have the paths of those on earth 
been straightened and men been taught what pleases you, and saved, by 
Wisdom.” This is the word of the Lord.                                                                             

RESPONSORIAL PSALM: O Lord, you have been our refuge from one generation 
to the next.                              1. You turn men back into dust/ and say: 
Go back, sons of men.’/ To your eyes a thousand years are like yesterday, come 
and gone,/  no more than a watch in the night.                                                              
2. You sweep men away like a dream,/ like grass which springs up in the 
morning./ In the morning it springs up and flowers: / by evening it withers and 
fades.                                                       3.Make us Know the shortnesss of our life/ 
that we may gain wisdom of heart./ Lord, relent  ! Is your anger for ever?/ Show 
pity to your servants. 

SECOND READING ( Philemon 9- 10, 12-17 ):                                                

 A reading from the Letter of Paul to Philemon

This is Paul writing, an old man now and, what is more , still a prisoner of Christ 
Jesus. I am appealing to you for a child of mine, whose father I became  while 
wearing these chains: I mean Onesimus.       I am sending him back to you, and 
with him – I could say – a part of my own self. I should have liked to keep him 
with me; he could have been a substitute for you, to help me while I am in the 
chains that the Good News has brought me.    However, I did not want to do 
anything without your consent; it would have been forcing your act of kindness, 
which should be spontaneous.    I know you have been  deprived of Onesimus for
a time, but it was only so that you could have him back for ever, not as a slave 
any more, but something much better than a slave, a dear brother; especially 
dear to me, but how much more to you, as a blood-brother as well as a brother 
in the Lord. So if all that we have in common means anything to you, welcome 
him as you would me.  —The word of the Lord.   R. Thanks be to God.

GOSPEL (Lk. 14. 25 - 33):                                                                                  A reading 
from the holy Gospel according to Luke                                                                          

 Great crowds accompanied Jesus on his way and he turned and spoke to them. “
If  any man comes to me  without hating his father, mother, wife, children, 
brothers, sisters, yes and his own life too, he cannot be my disciple.  Anyone who 
does not carry his cross and come after me cannot be my disciple.  “ And indeed, 
which of you here, intending to build a tower, would not first sit down and work 
out the cost to see if he dad enough to complete it? Otherwise, if he laid the 
foundation and then found  himself  unable to finish  the work, the onlookers 
would  all start making fun of him  and saying, ‘ Here is a man who started to 
build and was unable to finish.’          “ Or again, what king marking to war against 



another king would not first sit down and  consider  whether with ten thousand 
men he could stand up to the other who advanced against him with  twenty 
thousand? If not, then while the other king was still a long way off, he would 
send envoys to sue for peace. “ So in the same way, none of you can be my 
disciple unless he gives up all his possessions.”   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.

LEITURA ISab 9, 13-19 (gr. 13-18b):                                                       Leitura do Livro
da Sabedoria                                                                                            Qual o homem 
que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode sondar as intenções do 
Senhor? Os pensamentos dos mortais são mesquinhos e inseguras as nossas 
reflexões, porque o corpo corruptível deprime a alma e a morada terrestre 
oprime o espírito que pensa. Mal podemos compreender o que está sobre a 
terra e com dificuldade encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem 
poderá então descobrir o que há nos céus? Quem poderá conhecer, Senhor, os 
vossos desígnios, se Vós não lhe dais a sabedoria e não lhe enviais o vosso 
espírito santo? Deste modo foi corrigido o procedimento dos que estão na terra, 
os homens aprenderam as coisas que Vos agradam e pela sabedoria foram 
salvos.  Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 89: Senhor, tendes sido o nosso refúgio através 
das gerações.                                                     1.Vós reduzis o homem ao pó da 
terra/ e dizeis: «Voltai, filhos de Adão»./ Mil anos a vossos olhos/ são como o dia 
de ontem que passou/ e como uma vigília da noite.                                                 2. 

Vós os arrebatais como um sonho,/ como a erva que de manhã reverdece;/ de 
manhã floresce e viceja,/ à tarde ela murcha e seca.                                                     
3. Ensinai-nos a contar os nossos dias,/ para chegarmos à sabedoria do coração./ 
Voltai, Senhor! Até quando.../ Tende piedade dos vossos servos. 

LEITURA IIFlm 9b-10.12-17:                                                           Leitura da 
Epístola do apóstolo São Paulo a Filémon                                                      
Caríssimo: Eu, Paulo, prisioneiro por amor de Cristo Jesus, rogo-te por este
meu filho, Onésimo, que eu gerei na prisão. Mando-o de volta para ti, 
como se fosse o meu próprio coração. Quisera conservá-lo junto de mim, 
para que me servisse, em teu lugar, enquanto estou preso por causa do 
Evangelho. Mas, sem o teu consentimento, nada quis fazer, para que a tua 
boa acção não parecesse forçada, mas feita de livre vontade. Talvez ele se 
tenha afastado de ti durante algum tempo, a fim de o recuperares para 
sempre, não já como escravo, mas muito melhor do que escravo: como 
irmão muito querido. É isto que ele é para mim e muito mais para ti, não 
só pela natureza, mas também aos olhos do Senhor. Se me consideras teu 
amigo, recebe-o como a mim próprio. Palavra do Senhor.

EVANGELHO Lc 14, 25-33: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-Se e 
disse-lhes: «Se alguém vem ter comigo, e não Me preferir ao pai, à mãe, à 
esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser 
meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para Me seguir, não pode ser 
meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta 
primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que terminá-la? Não 
suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a 
concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: ‘Esse 
homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir’. E qual é o rei 
que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a 
considerar se é capaz de se opor, com dez mil soldados, àquele que vem 
contra ele com vinte mil? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, 
manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de 
entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu 
discípulo».  Palavra da salvação. 
______________________________________________

Catedral de Kingston 02 de Outubro de 2016                           10.30  am – 
Eucaristia Our Lady Fatima of 
Kingston Parish

Consagração a São Miguel Arcanjo

Consagração

Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso 
defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia 
de todos os Anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando 
eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me 
consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha 
família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima 
proteção.                                              

 É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável 
pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração;                             
recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e 
deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus 
muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo coração, ao meu
querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-
me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna 
glória. 

Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte.          
Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa 



arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, 
aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no
combate no Céu.

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos 
no supremo juízo.

Muitos cristãos duvidam da presença e obras de Satanás que continua a 
sua acção e recrutamento.                                   Tudo foi criado por Deus, 
como cremos e rezamos no credo, seres materiais e imateriais.                     
Os anjos foram criados por Deus altissimo, como nós.       O grupo dos 
revoltados contra Deus, presididos por demo, o demónio; continuam a sua
acção e recrutamento.               
Os anjos fiéis ao projecto de Deus presididos pelos tres maiores:  S. 
Miguel, S. Gabriel e S. Rafael. Todos foram criados por Deus. Tudo foi 
criado com Amor por DEUS. 

Continuando nossa fé e tradição  teremos a festa de                       S. Miguel,
S. Gabriel e S. Rafael no dia 29 de Setembro .

O jantar de convivio será no sábado – 01 de Outubro de 2016.

Convidamos todos os paroquianos a celebrarem estes seres bondosos e 
defensores, os Arcanjos,  do projecto de Deus no  Mundo.

Festa de S. MIGUEL – sábado 01 de Outubro de 2016

Viagens centenário das Aparições 
em Fátima:
Este ano visitaremos os            Açores, ilhas centrais e Madeira.

Datas: ultima semana de Abril e 1ª de Maio de 2017.  Preço: 2300,00 
Euros por pessoa ( mais ou menos). Inscrições serão feitas para Our Lady 
Fatima de Kingston

Agencia será a Protravel de Fátima;  o pagamento depois de feita a 
inscrição para a Igreja será com cartão de credito,  transferencia bancária 
directamente para a Agencia ou ainda por outra forma a combinar. 

Esta viagem será uma forma de apoiarmos as nossas gentes e sobretudo 
a Madeira,  dando trabalho a quem precisa,  depois da catástrofe dos 
incendios. 

A nossa solidariedade poderá ser manifestada com a nossa presença e 
amizade.

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

ROMARIA a Fátima - 2017
Os Romeiros que vivem no Canada visitarão Fatima em Outubro de 2017.

                                                     Preço : 2100.00 Euros ( + ou - ) por 
pessoa.                 Contactos e inscrições serão feitas junto dos MESTRES DE
ROMEIROS , especialmente o Mestre Mário Amaral de Hamilton ( tel 1 
905 528 5388 )  e também na 

Paroquia de Fátima Kingston, Ontário, Canada                                               
Tel:     613 546 5011                            email:                 
fatimakingston@gmail.com    pagina na internet:          
www.fatimakingston.com

Todas estas viagens serão realizadas pela a Agencia   Protravel de Fátima;
o pagamento depois de feita a inscrição para a Igreja será usando o  
cartão de credito ou transferencia bancária directamente para a Agencia 
ou ainda por outra forma a combinar. 
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Semana     12  a 18 de Set.  de  2016                                              2f – 

( 12. Set.) 6 pm  = Rute Pinho,p. Manuel Pinho e Esposa; Antonio Oliveira, Fam. p. 

Generosa Oliveira                       3f  –( 13. Set.)  6. pm =                                        
4f   -  ( 14. Set. ) 8.30 am=  Venicio pereira p. Esposa Edite; Artur Vaz, Artur Santos,

Familia,p. Ana Vaz, Fam.    Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm  
6 pm =                                   Exaltação da Santa Cruz                                                       

5f = ( 15 Set.) 6 pm  =                             Ensaio de Canticos                                   

6f .( 16.Set.)  6 pm=                                                              Sábado   17 de  
Setembro de 2016  -                                 Sb. 9 am=        Não há 
Eucaristia!                                                       Sb. 5. 30  pm =  Celeste 
Silva,p. Lud Matos; Abilio Oliv. Rodrigues, Fam,p. I Rodrigues; Fernando 
Matos,Pais,p. M. de Lurdes e marido

 Domingo  18  de Setembro  de 2016  :                                        

10 am –  Eucaristia                                                                  ANIV. de 
FALECIMENTO :  12 a 18 de Setembro   de 2016 :  Nesta semana faz anos 
que partiram para a casa do Pai: † 1996 Abilio de Oliveira Rodrigues; † 
2001 Natália Vieira; † 2007 Alfredo Pimentel Ferreira;  † 2008 Irondina Melo 

Pacheco; † 2010 Leontino dos Reis; † 2015 Manuel de Medeiros Sousa;   Rezaremos 
por Eles na Eucaristia das  10 am, no dia 18 .08.2016  

Semana     19  a 25  de Set.  de  2016                                              2f – 

( 19.Set. ) 6 pm  =                                                                        3f  – ( 20. Set) 6. 
pm =                                                                          4f   -   ( 21. Set )   8.30 am=  A. 
de Graças a S. Jose,p. G. Pinho; Gilberto Cabral,p. Esposa                                        

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm                                             
6 pm =                                                                                                        5f = ( 22. 

Set) 6 pm  =                             Ensaio de Canticos                                                  

6f . ( 23. Set) 6 pm=  

Sábado   24 de  Setembro de 2016  -                                 Sb. 9 am=        
Não há Eucaristia!                                                       Sb. 5. 30  pm =   José
Pacheco e Irondina Pacheco,p. Walter Pacheco; Nicolino Melo,p. Esposa; 
Manuel Matos,p. Manuel Pinho e Esposa

Domingo  25  de Setembro  de 2016  :                                        10
am – Eucaristia  

ANIV. de FALECIMENTO :  19 a 25 de Setembro   de 2016 :  Nesta semana 
faz anos que partiram para a casa do Pai: Victoriano Ponte; † 1986 Deolinda 
de Sousa Tavares; † 1991 Jose Pacheco; † 1992 Gilberto Bettencourt 
Cabral;† 2003 Raul Sousa Paquete;† Genoveva de Melo Lindo  † 2005 
Arménio dos Santos Marques Oliveira;† 2006 Joé Pedro Cabral;  † 2015 Albertino Esteves 

da fonseca; Rezaremos por Eles na Eucaristia das  10 am, no dia 25 .08.2016 

Semana       26 de Set. – 02 de Outubro  de  2016                                              
2f – ( 26.Set) 6pm  = Jose Torres Medeiros,p. Fatima Medeiros; Domingos Almeida, 
Ps, Ss, Fam.p. D.Almeida                                                                                               
3f  – ( 27.Set) 6. pm = Manuel Medeiros,p. Ricardo Medeiros;   Eduardo Bastos,Ps 

e, Ss, Fam.p. Evonia Bastos                 4f   - ( 28. Set)  8.30 am=  Ana Godinho,p. 
Domingas Almeida; Acção de Graças . Senhora de Fátimae Familiares,p. Jose e Maria 
Santos; Pais,Ss, Fam.p, Alberto Ferreira                                                                   

Adoração do SS.mo Sacramento 9 am /  até 9pm                                             
6 pm = Jose M. Marques, Fam. p, R. Oliveira;  Acção de Graças ao sSmo Sacramento p.

G. Pinho; Antero e Bonerges Dutra,p. Sofia Sousa      - Confissões                              
5f =( 29. Set )  6 pm  = Arménio, Manuel Oliveira, Primos,p. Ana Rosa Oliveira;  Jose 
Valente,Ps,Ss p. Adelaide Valente; Acção de Graças ao sagrado coração de Jesus,p. . 

G. Pinho Confissões   -   Ensaio de Canticos                                                         

6f .  ( 30.Set ) 6 pm= Ana Godinho,p. Domingas Almeida; Paulo Valente,p. Pais e 

irmã                                                          Sábado   01  de  Outubro de 2016  -    
                        Sb. 9 am=        Não há Eucaristia!                                  

Sb. 5. 30  pm = Ana Godinho,p. Evonia Bastos; Francisco Rodrigues da Silva,p. 

Rosa e Luis Silva                                     Domingo  02  de Outubro  de 2016  :  

10.30 am –  Eucaristia na catedral- Passagem da Porta – Ano Santo da 
Misericordia ! 

ANIV. de FALECIMENTO :  26 de Set. A 02 out.   de 2016 :  Nesta semana 
faz anos que partiram para a casa do Pai: † 1980 José Raposo; † 1986 John 
Tavares; † 1991 Maria Ribeiro; † 1995 José Marques Oliveira; † 1998 Leonard John 
Falcão;† 2000 olinda de Melo Moniz; † 2002 João Vieira; † 2005 Manuel Barbosa;† 2006 
Ant. Joaquim da silva Valente;  † 2008 Juvenália Fernanda Costa; † 2012 José Ferreira 

Seridonio; Rezaremos por Eles na Eucaristia das  4 pm, no dia 04 .08.2016  
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