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Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Our Lady of Fatima Church
June 5-6, 2021
5-6 de Junho, 2021
The Most Holy Body and Blood of Christ /
Domingo da Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo

Prayer List
Purificação Machado Lina Carreiro
Henrique Trindade
Nursing Home Residents Paul Nadeau
Lucy Sousa
Vitalina Roque Silva
Doug Schmidt
Bob Zujewski
Maria Ortins
Carlos Timao
Eva & Daniel Machado
Alexis Crisostomo
Maria Greaves
Luisa Loureiro
Jimmy & Melissa DaSilva Elena Materniano Emma Almeida
Maria Bernadette Pereira Vitor Rita
Pam & David Viger
Mildred Justo
Michael Santos
Marguerite Corrao
Jeanne Marie Hammond Arnoldo Alberto Maureen Murphy
Christopher Ortins
Lino DaSilva
Gabriel Cunha
Adriano S. Pedreira
Carlos Barbosa
Alice Tolmei
Albertina Dutra
Filomena Flor
Aldina Santos
M. Dorothea Bettencourt Mario Carroca
Rodney Alberto
Maria Antonieta Marques Vickie Gillespie Antonio Abreu
Osvaldo, Juliana and Allyssa Rodriguez
Soares family
Carolyn Guarino
Maria de Jesus Pereira Raquel Salomão
Noelia Bettencourt

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira / Monday–9am
6/7
Adalgisa Silva
Avos e filha de Geraldina Felix
Terca-feira / Tuesday-9am
Adalgisa Silva
Pais, irmao e filha de Geraldina Felix

Bilingual Mass / Missa Bilíngue
Sábado/ Saturday - 5:00 PM – Vigil/Vigília
Domingo/ Sunday - 9:00 AM
Domingo/ Sunday - 11:30 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

COLETA-COLLECTION
29-30 de Maio, 2021
$2,100

Consider this: Mass should be your excuse
for missing everything else.
Mamadeiras para apoiar o Centro de Atenção à Gravidez
(PCC) O PCC oferece apoio amoroso e confidencial a
quem enfrenta uma gravidez não planejada. O PCC viaja
com essas mulheres e oferece educação, aconselhamento
e assistência material (itens de bebê, alimentação). Os
serviços são gratuitos, graças ao apoio de indivíduos e
igrejas locais. O PCC está localizado em Haverhill,
Lawrence e Lowell. Na proxima semana, começaremos
uma campanha de mamadeira para arrecadar fundos
para o ministério PCC. Visite www.pccfriends.org para
obter mais informações ou para doar.

6/8

Sexta-feira / Friday –6pm
Adalgisa Silva

6/11

Sábado / Saturday 9:00 AM - Adalgisa Silva

6/12

5:00 PM
John Lacorte
Francisco Pimenta, pais e sogros esposa Gracinda e fam
Manuel e Maria Augusta Paiva–1º an Maria daLuz Soares
Domingo / Sunday
6/13
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
In thanksgiving 30th anniv
Carol & Mario Bettencourt
Adventino e Julieta Lima filha Carol Bettencourt & family
Joao e Arminda Vieira
filha Maria Silva e familia
11:30 AM Missa em Português / Portuguese Mass
Adalgisa Silva
Pedro e Mariana Pais e filho Americo
Alvarina Silva
Serafim e Jeronima Ortins, Jose C DaSilva,
familiares e amigos
Manuel e Luz Ortins
Francisco Felizardo, esposa, filho e genro
Teresa Brites
Maria do Ceu Pinheiro
Antonio e Ester Mendonca
Baby Bottles to support The Pregnancy Care Center (PCC)
The PCC offers, loving, confidential support to those
facing an unplanned pregnancy. The PCC journeys with
these women and offers education, counseling and
material assistance (baby items, food). The services are
free, thanks to support from individuals and local
churches. The PCC has locations in Haverhill, Lawrence
and Lowell. Next week, we will begin a Baby Bottle
Campaign to raise funds for PCC ministry. Please visit
www.pccfriends.org for more information or to donate.
Parish Yard Sales: We will be holding parish yard sales
this summer. If you have items to donate, please drop
them off by the parking lot door. Please do not bring
large furniture, computers or televisions.

Oração de São Miguel: São Miguel Arcanjo, defendei-nos
neste combate; sede a nossa guarda contra a maldade e
ciladas do demónio. Instante e humildemente vos
pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, Príncipe da
milícia celeste, com esse poder divino precipitai no
Inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que
vagueiam pelo mundo para perdição das almas. Amen.

Considere isto: A Missa deve ser a sua desculpa
para perder tudo o mais.
The annual Catholic Appeal is ongoing.
We are at 75% of our assessment and
with a bit more effort, we can make it!
Visit bostoncatholicappeal.org to learn
more or make a donation. To give now,
scan the QR code.
O Apelo Católico anual está em andamento. Estamos com
75% da nossa avaliação e com um pouco mais de
esforço, conseguimos! Visite bostoncatholicappeal.org
para saber mais ou fazer uma doação. Para dar agora,
escaneie o código QR.
“Yard Sale” pela Nossa Paróquia: Vamos realizar um
Yard Sale para a nossa paróquia neste verão. Se tem
coisas para doar, por favor, deixá-os o fora ao pé da porta
do salão. Não traga móveis grandes, computadores ou
televisores.
A note of special appreciation to Luso American Credit
Union and Neves Landscaping for supporting the
beautification of our parish with our new front lawn and
sprinkler system. We also ask God’s blessing on the
Nelson Bettencourt family, the Hilario Cunha family and
Manny Alves for their work to maintain our property. May
God bless all for their generosity and efforts.
Uma nota de especial agradecimento à Luso American
Credit Union e Neves Landscaping pelo apoio ao
embelezamento da nossa igreja com o nosso novo
relvado frontal e sistema de rega. Pedimos também a
bênção de Deus à família Nelson Bettencourt, à família
Hilario Cunha e a Manny Alves pelo trabalho de
manutenção da nossa propriedade. Que Deus abençoe a
todos por sua generosidade e esforços.
Year of St. Joseph: We join with Catholics around the
world to call upon the prayers and patronage of St.
Joseph to help us more fully understand the meaning of
the parts of the Mass, the theology of the Real Presence
of Christ in the Eucharist, and the obligation we have as
Catholics to participate in Mass on Sunday and Holy
Days. We pray for St. Joseph’s powerful intercession to
bring us closer to Jesus in the Eucharist.
Ano de São José: Unimo-nos aos Católicos de todo o
mundo para apelar às orações e ao patrocínio de São
José para nos ajudar a compreender mais plenamente o
significado das partes da Missa, a teologia da Presença
Real de Cristo na Eucaristia e a obrigação que temos
como Católicos para participar da Missa no Domingo e
Festas de Guarda. Oramos pela poderosa intercessão de
São José para nos aproximar a Jesus na Eucaristia.

Father’s Day Memorial envelopes available at all
entrances of the church. Have Masses for your dad, living
or deceased.
Dia de Pais envelopes memorais estão disponiveis em
todas as entradas da igreja. Lembre-se de seu pai, vivo
ou falecido.
Please note: As of May 29, masks are no longer required
for vaccinated people in the State of Massachusetts. The
State does advise that non-vaccinated people continue to
wear masks. As people will have different levels of
comfort in taking off their masks and sitting near one
another, we will continue our safety measures for a while
longer.
Observação: A partir de 29 de Maio, as máscaras não são
mais necessárias para pessoas vacinadas no estado de
Massachusetts. O Estado aconselha que as pessoas não
vacinadas continuem a usar máscaras. Como as pessoas
terão diferentes níveis de conforto ao tirar as máscaras e
sentar perto umas das outras, continuaremos as nossas
medidas de segurança por mais algum tempo.
CCD Registration Forms for the 2021-2022 year are now
available. Please return completed forms for for grades 110 by the end of June. Thank you for your attention to this
important faith matter!
CCD formulários de registo para o ano de 2021-2022 já
estão disponíveis. Por favor, devolva os formulários
preenchidos para as séries 1 a 10 até o final de junho.
Obrigado por sua atenção a este importante assunto de
fé!

