Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Our Lady of Fatima Church
August 29-30, 2020
29-30 de Agosto, 2020
22a Domingo do Tempo Comun
22nd Sunday of Ordinary Time

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira/ Monday– 9am
8/31
Rev. George Flynn

Terça-feira/Tuesday– 9am
Rev. George Flynn

9/1

Sexta-feira / Friday - 6 PM
Most Rev. Francis Irwin

9/4

Sábado / Saturday
7:00 AM –Rev. Richard Wasnewski

9/5

5:00 PM
Rev. Robert Mottau
Sunday/Domingo
9/6
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Philip G Post Sr
Frank L Perley Jr
Rev John Picardi
Carlos da Costa Gomes e
Maria de Fatima Diogo
Joaquina Sa
William e Laurentina Espinola e
Almas do Purgatorio
Glorinda Bettencourt
10:30 AM Missa em Ingles / English Mass
Maria e Joao Espinola
filha Elisabete Machado
Joao daSilva Bettencourt
esposa Conceicao
Antonio e Manuel Silva e Maria Iduina
Adalgisa Silva
Accao de Gracas de
50º anos de casamento
Alvarina e Manuel Silva

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 - One more time. Saturday, September 5,
9am-2pm. Outside under the tent! We will need help
on Thursday and Friday, between 2pm and 6pm to set
out more items and on Saturday beginning at 8am.
Please come and help.
O nosso Yard Sale mais uma vez. Sábado, 5 de
Setembro, das 9h às 14h. Estará do lado de fora por
baixo duma tenda! Precisaremos de ajuda na Quinta e
Sexta-feira, entre 14h e 18h, para disponibilizar mais
coisas e no Sábado a partir das 8h. Por favor, venha e
ajude.

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 22-23, 2020
$1,856
Bishop Mark O’Connell is inviting everyone to a late night
retreat at Saint Theresa Parish in North Reading from 9 to
10pm on Monday, August 31 through Friday, September
4. The theme is night prayers of the church, using those
Psalms and readings. The retreat will create a peaceful,
quiet sanctuary at the end of the day for one week so that
you can be renewed in the spirit during this COVID time.
The link to hear Bishop is: https://vimeo.com/451647821

Catholic Appeal 2020: Please prayerfully consider making
a gift to the 2020 Catholic Appeal:
• 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: 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
Little Sisters of the Poor – A Million Families, A Million
Rosaries. During Portugal’s 1974 Carnation Revolution,
Our Lady said to Sister Lucia, “When a million families
pray the rosary, the revolution will end.” Throughout
history believers have turned to Our Blessed Mother,
asking her to intercede for them in moments of great
difficulty. This moment in history, when the entire world
is besieged by COVID-19, is just such a moment. Please
consider joining in the campaign to enlist a million
families to pray a million rosaries for the end to the
pandemic. So far 55,202 people have registered. Could
Our Lady be waiting for a stronger demonstration of our
faith before she works miracles for us? Sign up at
www.LittleSistersofthePoor.org
Irmãs Pequenas dos Pobres - Um Milhão de Famílias, um
Milhão de Rosários. Durante a Revolução dos Cravos de
1974 em Portugal, Nossa Senhora disse à Irmã Lúcia:
“Quando um milhão de famílias rezarem o rosário, a
revolução terminará”. Ao longo da história, os crentes se
dirigiram a Nossa Senhora, pedindo-lhe que intercedesse
por eles nos momentos de grande dificuldade. Este
momento da história, quando o mundo inteiro é
assediado pela COVID-19, é exatamente um desses
momentos. Considere juntar-se à campanha para alistar
um milhão de famílias para orar um milhão de rosários
pelo fim da pandemia. Até o momento 55,202 pessoas se
cadastraram. Nossa Senhora poderia estar esperando por
uma demonstração mais forte de nossa fé antes de fazer
milagres para nós? Inscreva-se em
www.LittleSistersofthePoor.org
O Bispo Mark O'Connell está convidando para um retiro
noturno na Paróquia de Santa Teresa em North Reading
das 21 às 22 horas começando na Segunda-feira, 31 de
Agosto e terminando na Sexta-feira, 4 de Setembro. O
tema são orações noturnas da igreja, usando aqueles
Salmos e leituras e expandindo sobre eles. O retiro criará
um santuário de paz e tranquilidade no final do dia por
uma semana, para que possa se renovar no espírito
durante esses tempos inseguros de COVID. Este retiro
está aberto a todos. O link para ouvir O Bispo é:
https://vimeo.com/451647821

Year of the Eucharist: Eucharistic Adoration is the
adoration of Jesus Christ present in the Holy Eucharist.
People come to pray and worship Jesus. Some ideas on
how to pray a Holy Hour: Be Silent. Don't rattle prayers
or silently review stresses. Be still exteriorly and
interiorly. Be Attentive. It’s not simply a reading hour —
reading should be an entry-point to prayer. Be Alert. Ask
the Holy Spirit to help you, then make acts of faith, hope
and charity. Tell God how you believe, trust and love Him.
Ask for more faith, hope and love. Adore God. Imagine
Christ sitting with you. Tell Him: “Oh my God, I adore
Your divine greatness from the depths of my littleness;
You are so great, and I am so small.” Offer reparation.
It’s not your love for God, but His for you that saves.
Examine your conscience. Pray: “Oh my Jesus, I am so
sorry. Forgive me.” Imagine Jesus on the cross; kiss each
wound. Contemplate God’s action. Meditatively pray the
Stations of the Cross or a Rosary. Life meditation.
Deepening your examination of conscience, look at your
own life. Which kind of pride do you most fall into?
Selfishness (valuing yourself most), Vanity (valuing
others opinions most), Sensuality (valuing comforts
most). Pray for the opposite virtues: Charity (serving
others first), Fidelity (putting Christ’s opinion first),
Discipline (accepting your crosses). Thanksgiving Express gratitude for all God’s gifts. Ask God for what
you and others need. Pray for: The Church, the pope’s
intentions, for those who are suffering, for priests and
bishops, for religious, for vocations, for your country,
your family, for what you need most in the spiritual life.
Ask the Blessed Mother to help you.
Ano da Eucaristia: A Adoração Eucarística é a adoração a
Jesus Cristo presente na Sagrada Eucaristia. As pessoas
vêm para orar e adorar Jesus. Algumas idéias sobre
como rezar uma Hora Santa: Silêncio. Não faça orações
nem reveja o estresse em silêncio. Fique quieto exterior e
interiormente. Esteja atento. Não é simplesmente uma
hora de leitura - a leitura deve ser um ponto de partida
para a oração. Esteja atento. Peça ao Espírito Santo para
ajudá-lo, então faça atos de fé, esperança e caridade. Diga
a Deus como acredita, confia e o ama. Peça mais fé,
esperança e amor. Adore a Deus. Imagine Cristo sentado
contigo. Diga-lhe: “Oh meu Deus, adoro a Tua grandeza
divina desde o mais profundo da minha pequenez; Tu és
tão bom e eu sou tão pequeno. ” Ofereça reparação. Não
é o seu amor por Deus, mas o amor Dele por ti que salva.
Examine sua consciência. Ore: “Oh meu Jesus, sinto
muito. Me perdoe." Imagine Jesus na cruz; beije cada
ferida. Contemple a ação de Deus. Rezar meditativamente
as Estações da Cruz ou um Rosário. Meditação da vida.
Aprofundando seu exame de consciência, olhe para sua
própria vida. Em que tipo de orgulho mais se encaixa?
Egoísmo (valorizando-se mais), Vaidade (valorizando
mais as opiniões dos outros), Sensualidade (valorizando
mais o conforto). Ore pelas virtudes opostas: Caridade
(servir aos outros primeiro), Fidelidade (colocar a opinião
de Cristo em primeiro lugar), Disciplina (aceitar suas
cruzes). Ação de Graças - Expresse gratidão por todos os
presentes de Deus. Peça a Deus o que ti e outros
precisam. Ore por: A Igreja, as intenções do Papa, por
aqueles que estão sofrendo, pelos sacerdotes e bispos,
pelos religiosos, pelas vocações, pelo seu país, pela sua
família, pelo que mais precisa na vida espiritual. Peça à
Mãe Santíssima para ajudá-lo.

