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Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Our Lady of Fatima Church
February 19-20, 2022
19-20 de Fevereiro, 2022

7th Sunday of Ordinary Time
7o Domingo do Tempo Comun

COLETA-COLLECTION
12-13 de Fevereiro, 2022
$2,008
Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira / Monday – 9am
2/21
Susan Sambrook – for healing
Leslie Manson Hing
Terca-feira / Tuesday – 9am
Andrew Dowe – 1º an

2/22
Leslie Manson Hing

Sexta-feira / Friday – 6pm
Conversion of my family

2/25

Sábado / Saturday
9:00 AM Almas do Purgatorio

2/26

5:00 PM
John Lacorte
Manuel daCunha Santos
Maria e familia
Margarida e Manuel Pacheco deMelo
familia
Antonio Pascoal
esposa e filho
Maria Sullivan
Delminda Sousa
Maria Zolotas
Ondina Martinho
Fatima e Jose Isidro
irmao e familia
Domingo / Sunday
2/27
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Julieta & Adventino Lima
filha Carol e familia
Bishop John M. D’Arcy
Frank L Perley Jr
Manuel Texeira Bettencourt,
seus pais e sogros
Glorinda Bettencourt
Maria Gomes e Maria Oliveira Goncalves
Joaquina Sa

Mass / Missa
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
In all of our Religious Education classes, we are learning a
new prayer this year in honor of the Holy Family. As a
parish, we can learn the prayer too:

Jesus, Mary, and Joseph, I give you my heart and my
soul. Jesus, Mary, and Joseph, assist me in my last
agony. Jesus, Mary, and Joseph, in your blessed
company, may I sleep and rest in peace.

Em todas as nossas aulas de Educação Religiosa, estamos
aprendendo uma nova oração este ano em homenagem à
Sagrada Família. Como uma paróquia, também podemos
aprender a oração:

Amado Jesus, Maria e José, o meu coração vós dou e a
alma minha. Amado Jesus, Maria e José, assisti-me na
minha última agonia. Amado Jesus, Maria e José, espire
em paz o coração vós dou a alma minha.

11:30 AM Missa em Português / Portuguese Mass
Peggy Pinho
Delminda Sousa
Em accao de gracas a NS Fatima
e Sagrado Coracao de Jesus
Manuel e Emelia Isidro
Antonio Carroca
familia
Herminia Marques
irmao Rodrigo
Antonio, Adalgisa, Manuel Silva
e Maria Alcina
Antonina Silva

Prayer List
Purificação Machado
Lina Carreiro
Henrique Trindade
Nursing Home Residents Paul Nadeau
Katie Krouse
Vitalina Roque Silva
Tony Santos Jimmy & Melissa DaSilva
Maria Ortins
Carlos Timao
Judy
Alexis Crisostomo
Maria Greaves
Luisa Loureiro
Elena Materniano
Emma Almeida
Maria Dulce Bonance
Vitor Rita
Pam & David Viger John Simas
Michael Santos
Marguerite Corrao Christine Argo
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
Ivone Silva
Vickie Gillespie
Joyce DeFazio
Leone LeBlanc
Soares family
Noelia Bettencourt Idalina Brum
Raquel Salomão
Jorge Santos
Maria Goulart
Francisco Mello
Jocelyn Richard
Sandra Bento
Georgia Metropolous Alda e Baldo Neves Eddie Pereira
Manuel Bettencourt
Diego Cerqueria
Valerie Malley
Allison Pereira
Tom Guinther

To Jesus, through Mary.
A Jesus, por Maria.

World Youth Day 2023 will be held in Lisbon from July 28
– August 8, 2023. Pope Francis and young Catholics from
around the world will gather together for the 16th
International World Youth Day Pilgrimage. World Youth
Day is a week-long spiritual and cultural opportunity for
youth and young adults to meet and gather for prayer
and inspiration from Pope Francis and other Catholic
leaders. Participants will grow in their faith and their
appreciation for the power and presence of Jesus in the
Church today. For more information, see the flyers at the
entrances of the church, visit bit.ly/wyd2023 or contact
Chris Donoghue at cdonoghue@rcab.org or 617.746.5770.

As palavras de Jesus hoje deixam muito claro como
devemos viver como Seus seguidores. “Ame os seus
inimigos” … “faça o bem a quem te amaldiçoa” … “reza
por quem te maltrata” … “dá a quem te pedir (e) não o
exija de volta” … “Pare julgando” … “Perdoe e será
perdoado.” Não são palavras tão fáceis de viver! No
entanto, Jesus enfatiza que a medida em que estiver
disposto a seguir/viver essas palavras será devolvido a ti.
Recorra a Jesus para obter a ajuda que precisa para
colocar em prática essas palavras desafiadoras e, então,
observe a diferença que isso faz em seus
relacionamentos.

A Jornada Mundial da Juventude 2023 será realizada em
Lisboa de 28 de Julho a 8 de Agosto de 2023. O Papa
Francisco e os jovens Católicos de todo o mundo se
reunirão para a 16ª Peregrinação da Jornada Mundial da
Juventude. A Jornada Mundial da Juventude é uma
oportunidade espiritual e cultural de uma semana para
jovens e jovens adultos se encontrarem e se reunirem
para oração e inspiração do Papa Francisco e de outros
líderes Católicos. Os participantes crescerão em sua fé e
sua apreciação pelo poder e presença de Jesus na Igreja
hoje. Para mais informações, veja os folhetos nas
entradas da igreja, acesse bit.ly/wyd2023 ou entre em
contato com Chris Donoghue em cdonoghue@rcab.org
ou 617.746.5770.

Bishop Mark O’Connell, has a video series on his
YouTube channel called Gospel of Luke. Bishop Mark
explains the Gospel of Luke easily for children, and
children of all ages, using the New American Bible. Each
video is 8-9 minutes long, covering only a few lines of the
Gospel at a time. The videos are posted daily Monday
through Friday. The link to Bishop’s YouTube channel https://www.youtube.com/channel/UC0f6f8LdHiG04TJy2v
DT2ZA/playlists

Vocation Prayer: Heavenly Father, Lord of the harvest,
we earnestly ask You to bless our Archdiocese and our
world with many priests who will love You fervently, and
gladly and courageously spend their lives in service to
Your Son’s Church under the guidance of the Holy Spirit.
We pray that their lives may be always centered on our
Eucharistic Lord, that they may be always faithful to the
Holy Father, and they may be devoted Sons of Mary, our
mother, in making You known and loved; and that all may
attain Heaven. Bless our families and our children and
choose from our homes those whom You desire for this
holy work. We ask this in Jesus’ Name. Amen.
Oração Vocacional: Pai Celestial, Senhor da colheita,
pedimos-Te que abençoes nossa Arquidiocese e nosso
mundo com muitos sacerdotes que Te amarão
fervorosamente e, com alegria e coragem, passarão as
suas vidas a serviço da Igreja de Teu Filho, sob a
orientação do Santo Espírito. Rezemos para que as suas
vidas estejam sempre centradas em nosso Senhor
Eucarístico, para que sejam sempre fiéis ao Santo Padre,
e sejam Filhos devotos de Maria, nossa Mãe, para Vos
conhecer e amar; e que todos possam alcançar o Céu.
Abençoe as nossas famílias e nossos filhos e escolha em
nossos lares aqueles que deseja este trabalho sagrado.
Pedimos isto em Nome de Jesus. Amen.
Jesus’ words today make it very clear how we are to live
as His followers. “Love your enemies” … “do good to
those who curse you” ... “pray for those who mistreat
you” ... “give to everyone who asks of you (and) don’t
demand it back” … “Stop judging” … “Forgive and you
will be forgiven.” Not such easy words to live by! Yet
Jesus emphasizes that the extent to which you are willing
to follow/live these words will be given back to you. Turn
to Jesus for the help you need to put into practice these
challenging words and then, notice the difference it
makes in your relationships.

O Bispo Mark O'Connell, tem uma série de vídeos em seu
canal do YouTube chamada Evangelho de Lucas. O Bispo
Mark explica o Evangelho de Lucas facilmente para
crianças e crianças de todas as idades, usando a Nova
Bíblia Americana. Cada vídeo tem de 8 a 9 minutos de
duração, cobrindo apenas algumas linhas do Evangelho
de cada vez. Os vídeos são postados diariamente de
segunda a sexta-feira. O link para o canal do Bispo no
YouTube https://www.youtube.com/channel/UC0f6f8LdHiG04TJy2v
DT2ZA/playlists
Young Catholic Professionals (YCP) is a nonprofit on a
mission to challenge, train and inspire young adults
working in various professions to Work in Witness for
Christ. YCP brings together young adults and seasoned
business professionals in a variety of events to foster
Catholic identity, encourage community and inspire
action. For more information, visit their website at:
https://www.ycpboston.org/cpages/home
Jovens Profissionais Católicos (YCP) é uma organização
sem fins lucrativos com a missão de desafiar, treinar e
inspirar jovens adultos que trabalham em várias
profissões para Trabalhar no Testemunho de Cristo. O
YCP reúne jovens adultos e profissionais de negócios
experientes em uma variedade de eventos para promover
a identidade Católica, incentivar a comunidade e inspirar
ações. Para mais informações, visite o site deles em:
https://www.ycpboston.org/cpages/home

Mark your calendars. Lent begins on Wednesday,
March 2. Our bilinguall Mass on Ash Wednesday
will be at 7pm. Begin to make plans now for a
holy Lenten season now!
Marque seus calendários. A Quaresma começa na
Quarta-feira, 2 de Março. Nossa Missa bilíngue na
Quarta-feira de Cinzas será às 19h. Comece a
fazer planos agora para uma santa Quaresma
agora!

