Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Our Lady of Fatima Church
August 22-23, 2020
22-23 de Agosto, 2020
21a Domingo do Tempo Comun
21st Sunday of Ordinary Time

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira/ Monday– 9am
8/24
Rev. Michael Regan

Terça-feira/Tuesday– 9am
Rev. Thomas Foley

8/25

Sexta-feira / Friday - 6 PM
Rev. Gerard Dorgan

8/28

Sábado / Saturday
9:00 AM –Msgr. Francis McCann

8/29

5:00 PM
Most Rev. Emilio Allue
Manuel daCunha Santos
Maria e familia
Manuel Pacheco de Melo (23º ann) e esposa
familia
Jasmine Hamilton
Avo e familia
Rosa Machado
neta e familia
Sunday/Domingo
8/30
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Maria Gomes e Maria Oliveira Goncalves
Joaquina Sa
James Tallo
Frank L Perley Jr
Elza Bettencourt
Maryann Murtagh
10:30 AM Missa em Ingles / English Mass
Rev Russell Best
Jose Vargas
sobrinho Fernando Silva
Antonio Carroca
familia
Herminia Marques
irmao Rodrigo
Manuel Lima Silva – 8º ann
esposa e filhos
Jose Jacinto Calheta e
Maria da Gloria Medeiros
filha e netos

A Virgem Santa Maria, Rainha
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
Yard Sale - Saturday, August 29. Outside under the
tent! We will need A LOT of help. Each day this week
from Monday through Friday, we will meet between
2pm and 6pm to begin to set up for the sale. Please
come and help.

Prayer List
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
Susie Dixon
Carolyn Guarino
Mario Carroca
Emma Almeida
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 15-16, 2020
$1,582
O nosso Yard Sale Sábado, 29 de Agosto. Estará do
lado de fora por baixo duma tenda! Vamos precisar de
MUITA ajuda. Todos os dias desta semana, de
Segunda a Sexta-feira, nos encontraremos entre 14h e
18h para começar a preparar a venda. Por favor, venha
e ajude.

Catholic Appeal 2020: Even in the midst of a global
pandemic, service to others remains core to the work of
our Church. Please prayerfully consider making a gift to
the 2020 Catholic Appeal in one of the following ways:
• If you receive a letter, respond using the pledge card
• Give online at the link below
• Return the envelope available at the church entrance
Your support will make a significant difference as we
continue serving the Catholic faithful and all our brothers
and sisters in need. To learn more about Your Church at
Work or to make a donation, visit:
www.bostoncatholicappeal.org. Thank you.
Apelo Católico de 2020: Mesmo em meio a uma
pandemia mundial, o serviço ao próximo continua sendo
a essência do trabalho de nossa Igreja. Em espírito de
oração, considere fazer uma doação para o Apelo
Católico de 2020 de uma das seguintes maneiras:
• Se receber uma carta, responda usando o cartão de
promessa
• Dê online no link abaixo
• Devolva o envelope disponível na entrada da igreja
Seu apoio fará uma diferença significativa à medida que
continuamos servindo os fiéis Católicos e todos os
nossos irmãos e irmãs necessitados. Para saber mais
sobre a Sua Igreja no Trabalho ou fazer uma doação,
visite: www.bostoncatholicappeal.org. Obrigado
Year of the Eucharist
A reflection of Blessed Hyacinth-Marie Cormier, OP, a
Dominican spiritual writer:
"The marvelous benefits we receive in the Holy Eucharist
ought to inspire in us the desire to receive it frequently…
many of the early Christians received Communion every
day. It was this frequency of Communion that rendered
them so patient in afflictions, so fervent in prayer, so
zealous for the glory of God, so resigned to His will, so
charitable toward their neighbors, so detached from the
goods of this world, always ready to journey to
martyrdom. The teachings of the holy Church Fathers
confirm that early practice, because they show Holy
Communion as the transcendent and daily bread which
our Lord encourages us to pray for in the Lord's Prayer."
Do we really treasure the gift of the Holy Eucharist?
Ano da Eucaristia Uma reflexão do Bem-aventurado Hyacinth-Marie
Cormier, OP, uma escritor espiritual Dominicano:
"Os benefícios maravilhosos que recebemos na Sagrada
Eucaristia devem inspirar em nós o desejo de recebê-la
com freqüência ... muitos dos primeiros Cristãos
recebiam a Comunhão todos os dias. Foi essa freqüência
da Comunhão que os tornou tão pacientes nas aflições,
tão fervorosos na oração , tão zelosos pela glória de
Deus, tão resignados à Sua vontade, tão caridosos para
com o próximo, tão desligados dos bens deste mundo,
sempre prontos a caminhar para o martírio. Os
ensinamentos dos Santos Padres da Igreja confirmam
essa prática inicial, porque eles mostram a Sagrada
Comunhão como o pão transcendente e diário que nosso
Senhor nos encoraja a orar no Pai Nosso".
Nós realmente valorizamos o dom da Sagrada Eucaristia?

For parents of our Religious Education program,
especially our First Communion families, help your child
grow in holiness each day. Try the following:
•
Pray with your child in the car, at the table or at
bedtime.
•
Pray for your child when you are apart.
•
Read a short passage of the Bible at meal time.
•
Look for opportunities to be of service in your family,
parish, and community.
•
Examine your day with eyes of faith. Where is God in
this day?
•
Develop a disposition of gratitude by giving thanks
for God’s blessings, no matter how small.
Para os pais do nosso programa de Educação Religiosa,
especialmente as nossas famílias da Primeira Comunhão,
ajude seu filho a crescer em santidade a cada dia.
Experimente o seguinte:
•
Ore com seu filho no carro, na mesa ou na hora de
dormir.
•
Ore por seu filho quando estiverem separados.
•
Leia uma breve passagem da Bíblia na hora das
refeições.
•
Procure oportunidades de servir à sua família,
paróquia e comunidade.
•
Examine seu dia com olhos de fé. Onde está Deus
neste dia?
•
Desenvolva uma disposição de gratidão dando graças
pelas bênçãos de Deus, não importa quão pequenas.
Feast of Saint Monica, August 27. She is a model of
perseverance and the patron saint of mothers, married
women, alcoholics, and conversion. Today, with internet
searches, online shopping, text messages, tweets, and
instant credit, we have little patience for things that take
time. Likewise, we want instant answers to our prayers.
Monica is a model of patience. Her long years of prayer,
coupled with a strong, well-disciplined character, finally
led to the conversion of her hot-tempered husband, her
cantankerous mother-in-law and her brilliant but
wayward son, Augustine. St Monica, pray for us!
Festa de Santa Mônica, 27 de Agosto. É modelo de
perseverança e padroeira das mães, das casadas, dos
alcoólatras e da conversão. Hoje, com pesquisas na
Internet, compras online, mensagens de texto, tweets e
crédito instantâneo, temos pouca paciência para coisas
que demoram. Da mesma forma, queremos respostas
instantâneas às nossas orações. Monica é um modelo de
paciência. Seus longos anos de oração, juntamente com
um caráter forte e disciplinado, finalmente levaram à
conversão de seu marido temperamental, sua sogra
rabugenta e seu filho brilhante, mas rebelde, Agostinho.
Santa Monica, rogai por nós!

