Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Our Lady of Fatima Church
August 8-9, 2020
8-9 de Agosto, 2020
19a Domingo do Tempo Comun
19th Sunday of Ordinary Time

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira/ Monday– 9am
8/10
Msgr. Francis McCann

Terça-feira/Tuesday– 9am
Most Rev. Emilio Allue

8/11

Sexta-feira / Friday - 6 PM
Rev. Russell Best

8/14

Sábado / Saturday
9:00 AM – Most Rev. Francis Irwin

8/15

5:00 PM
Rev Richard Wasnewski
Tomas Nogueira
Artur e Alexandrina Pinheiro
Manuel daCunha Santos

afilhada Jorge Nogueira
filha Maria E.S. Medeiros
Maria e familia

Sunday/Domingo
8/16
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Lester Gebhart
Frank L Perley Jr
Rev. Robert Mattau
Armindo Quaresma
filha e familia
Maria do Ceu e Emelia Roliz
e Jesus Felizardo
Maria Felizardo
John Hannon
10:30 AM Missa em Ingles / English Mass
Manuel Vieira da Silva, pais e sogros
Eugenia Silva
Jeronima e Serafim Ortins, familiares
e amigos
Manuel Ortins e familia
Marido, pais, sogros e irmao de Maria Vieira
Maria Antonina Silva
amigos Alvarina e Manuel Silva
Arnalda Bettencourt
amiga Maria Silva
Domingos Eliano Ortins
esposa e filhos
Maria Isabel e Bernardino Sousa
familia

Prayer List

Bilingual Mass / Missa Bilíngue
Sábado/ Saturday - 5:00 PM – Vigil/Vigília
Domingo/ Sunday - 9:00 AM
Domingo/ Sunday - 10:30 AM em Português
Dias De Semana – Missa em Português
Segunda, Terca e Sabado – 9am
Sexta-feira - 6pm
Adoração Ao Santíssimo/ Holy Hour
5pm –Sextas-Feira / Friday
3pm –Domingo / Sunday
Confissão / Confession
4:00 – 4:45 PM - Sábado/Saturday
ou por marcação/or by appointment

Angela Trionfi
Purificação Machado Lina Carreiro
Glorinda Bettencourt
Nursing Home Residents Paul Nadeau
Tammy Stevens
Manuel Cardoso
Vitalina Roque Silva
Maria Ortins
Jocelyn Richard
Carlos Timao
Alexis Crisostomo
Maria Greaves
Luisa Loureiro
Jimmy & Melissa DaSilva Donna Hurh
Helena Martiniano
Maria Bernadette Pereira Charlene D’Arcangelo
Vitor Rita
Mildred Justo
Michael Santos
Etelvina Silva
Jeanne Marie Hammond Arnoldo Alberto Maureen Murphy
Christopher Ortins
David & Julieta Lima James Beard
Adriano S. Pedreira Charlene Zerbinopoulos Carlos Barbosa
Marguerite Corrao
Jose e Albertina Dutra Luisa Kontoules
M. Dorothea Bettencourt Georgia Metropolis Barbara Mahoney
Maria Antonieta Marques Vickie Gillespie Odete Tavares
Osvaldo Rodrgues
Juliana and Allyssa Rodriguez
Luisa Afonso
Roberta Preshong Paul MacDonald
If you would like a name included here, please contact the office.
Se quiser um nome incluído nesta lista, entre em contato com o
escritório.

COLETA-COLLECTION
August/Agosto 1-2, 2020
$3,177
Agradecemos aos nossos paroquianos por seu apoio
contínuo durante este período sem precedentes. Suas
doações e ofertas nos envelopes foram fundamentais. Tu
és lembrado em nossas orações.

We are grateful to our parishioners for your continued
support during this unprecedented time. Your envelope
donations and gifts have been instrumental. You are
remembered in our prayers.
We have a date! Our Yard Sale will take place on
Saturday, August 29. It will be different from prior years
due to COVID guidelines – it will be outside under the
tent! If you have any “treasures” you would like to
donate, please drop them outside the church under the
carport. We will need A LOT of help. Watch for more
details.
Temos um encontro! O nosso Yard Sale ocorrerá no
Sábado, 29 de Agosto. Será diferente dos anos anteriores
devido às diretrizes da COVID - estará do lado de fora da
tenda! Se tem algum “tesouro” que gostaria de doar,
deixe-o fora da igreja dentro a garagem. Vamos precisar
de MUITA ajuda. Preste atenção para mais detalhes.
Catholic Appeal 2020: Please support the annual Catholic
Appeal. Every gift, regardless of the size, is meaningful
and can make an impact, especially to those impacted by
COVID-19. Your participation in this campaign is very
much appreciated by our parish and the thousands that
are served throughout the Archdiocese.
Apelo Católico de 2020: Por favor, apoiem o Apelo
Católico anual. Toda oferta, independentemente do
tamanho, é significativo e pode causar impacto,
especialmente para aqueles afetados pelo COVID-19. A
sua participação nesta campanha é muito apreciada pela
nossa paróquia e pelos milhares que são servidos através
da Arquidiocese.
Year of the Eucharist

Reflection by Fr. John A. Hardon, S.J.
The Catholic faith cannot just be believed to be retained.
It must be understood. There is no option. We insist on
developing the virtues of patience, charity, chastity,
humility and obedience. But the one virtue upon which all
the other virtues depend is faith. We believe with the
intellect. The strength of the Catholic Church in any
period of her history depends on the depth that professed
Catholics understand the faith.
Weakening of faith produces weakening of commitment
in the priesthood, religious life, marriage, the family, the
laity and in all of Catholic society. As we see faith
deteriorating all around us, is there one basic mystery of
the Catholic faith whose weakening has been at the root
of this crisis of faith? The single most fundamental
mystery of Christianity that needs to be strengthened and
deepened if we are to preserve the Catholic Church in our
day is “The Mystery of Faith” itself — the mystery of the
Real Presence of Jesus Christ on earth today in the
fullness of His divinity and the fullness of His humanity in
the Most Blessed Sacrament of the Altar, the Holy
Eucharist.

Jesus, I believe You are really, truly present in the
Most Holy Eucharist!
Pope Francis asks us to pray the following each day: “I
am vaccinated by the Blood of Christ: no virus can touch
me.”

Ano da Eucaristia

Reflexão do Pe. John A. Hardon, S.J.
Não se pode acreditar que a fé Católica seja mantida. Isso
deve ser entendido. Não há opção. Insistimos em
desenvolver as virtudes da paciência, caridade, castidade,
humildade e obediência. Mas a única virtude da qual
todas as outras virtudes dependem é a fé. Cremos com o
intelecto. A força da Igreja Católica em qualquer período
de sua história depende da profundidade em que os
Católicos professos entendem a fé.
O enfraquecimento da fé produz um enfraquecimento
do compromisso no sacerdócio, na vida religiosa, no
casamento, na família, nos leigos e em toda a sociedade
Católica. Quando vemos a fé se deteriorando ao nosso
redor, existe um mistério básico da fé Católica cujo
enfraquecimento está na raiz dessa crise de fé? O
mistério mais fundamental do Cristianismo que precisa
ser fortalecido e aprofundado se quisermos preservar a
Igreja Católica em nossos dias é o próprio "Mistério da
Fé" - o mistério da Presença Real de Jesus Cristo na Terra
hoje, na plenitude da Sua divindade e plenitude de Sua
humanidade no Santíssimo Sacramento do Altar, a Santa
Eucaristia.

Jesus, eu creio que Tu estás realmente presente na
Santíssima Eucaristia!
Move Forward in Faith: from Lisa Reno in MagnifiKid.
Someone may ask you, “what use is it to believe? What
difference does faith make?” That is not an easy thing to
answer. While it is true that faith is powerful, it is not
magic. Faith is friendship with God and this friendship
makes a huge difference. It means trusting and believing
that God’s love will never fail. In today’s Gospel, Jesus
invites Peter to trust Him, to walk toward Him on the
water. At first, Peter does fine, but then he takes his eyes
off Jesus and gives in to fear. Even so, Jesus saves Peter
from sinking. Jesus also invites us to walk toward Him –
not on the water, but in trust, as we face our fears. This
week, consider your fears, and bring them to Jesus in
prayer. Do we have faith in Jesus, especially during this
time of trial? Remember, perfect love casts out all fear!
Siga em frente com Fé: de Lisa Reno em MagnifiKid.
Alguém pode perguntar a ti: “para que serve acreditar?
Que diferença faz a fé? ” Isso não é uma coisa fácil de
responder. Embora seja verdade que a fé é poderosa, ela
não é mágica. Fé é amizade com Deus e essa amizade faz
uma enorme diferença. Significa confiar e acreditar que o
amor de Deus nunca falhará. No Evangelho de hoje,
Jesus convida Pedro a confiar Nele, a caminhar em
direção a Ele na água. No começo, Pedro se sai bem, mas
depois tira os olhos de Jesus e cede ao medo. Mesmo
assim, Jesus salva Pedro de afundar. Jesus também nos
convida a caminhar em direção a Ele - não na água, mas
em confiança, enquanto enfrentamos os nossos medos.
Nesta semana, considere seus medos e leve-os a Jesus
em oração. Temos fé em Jesus, especialmente durante
este período de provação? Lembre-se, o amor perfeito
lança fora todo o medo!
O Papa Francisco nos diz para rezar esto todos os dias:
“Estou vacinado com o Sangue de Cristo: nenhum virus
pode tocar-me.”

