978-532-0272

ourladyoffatima@verizon.net

Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Our Lady of Fatima Church
April 23-24, 2022
23-24 de Abril, 2022

2nd Sunday of Easter
2ª Domingo da Pascoa

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira / Monday – 9am
4/25
Rev. Walter Waldron
Terca-feira / Tuesday – 9am
Rev. Paul Phinn

4/26

Sexta-feira / Friday – 6pm
Rev. Edward Serena

4/29

Sábado / Saturday
9:00 AM - Rev. John McDonough

4/30

5:00 PM
Francisco Pimenta e pais
Antonio Carroca
John Lacorte
Rev. Michael MacEwen
Manuel daCunha Santos
Margarida e Manuel Pacheco deMelo

America Cunha
familia

Maria e familia
familia

Domingo / Sunday
5/1
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Julieta & Adventino Lima
filha Carol e familia
Carlos daCosta Gomes
e Maria de Fatima Diogo
Joaquina Sa
Rev. James Bertelli

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

COLETA-COLLECTION
16-17 de Abril, 2022
$2,480

He is Risen! He is truly Risen!!
Ele está ressuscitado! Ele realmente ressuscitou!!
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.
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
Valentim Vasconcelos
esposa e filhos
Maria e Joao Espinola
filha Elisabete e familia
Intentions of the DoCanto family
Rev. Garrett Barry
Avos e irmao Francisco
Delminda Neves
Adrielle Picanco daSilva
Joe Neves
Madalena Bettencourt
filha e netos
Joao Calmarinho
Fatima DaSilva

Prayer List
Purificação Machado
Lina Carreiro
Henrique Trindade
Nursing Home Residents Paul Nadeau
Jocelyn Richard
Vitalina Roque Silva
Tony Santos Jimmy & Melissa DaSilva
Maria Ortins
Carlos Timao
Brian Reynolds
Alexis Crisostomo
Maria Greaves
Luisa Loureiro
Elena Materniano
Emma Almeida
Bobbie Nash
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
Jacqueline Ortins
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
Sandra Bento
Alice Tolmei
Georgia Metropolous Alda e Baldo Neves Eddie Pereira
Manuel Bettencourt
Diego Cerqueria
Valerie Malley
Allison Pereira
Tom Guinther
Maria Manuela Gil

Catholic Appeal: Our assessment is $7,671 and 67
envelopes. Please help us fufill our goal. Find more
information at www.bostoncatholicappeal.org.
O Apelo Católico: Nossa avaliação é de $7,671 e 67
envelopes. Por favor, ajude-nos a cumprir o nosso
objetivo. Encontre mais informações em
www.bostoncatholicappeal.org.

A Prayer for Peace in Ukraine: Heavenly Father, Your Son
taught us “Blessed are the Peacemakers for they shall be
called Children of God.” In this time of great worry, we
fervently pray that Your Holy Spirit sustain all the people
of Ukraine to be vigilant and dedicated to peace and
justice. Grant their leaders wisdom and prudence. Yet,
may they also have the strength and perseverance to
defend their land from all adversity and foreign attacks.
Help us all to live according to Your Divine Will. O God,
our Father, in the days to come, we beseech You to
comfort the suffering, heal the wounded, and accept the
souls of the faithful departed into Your Heavenly
Kingdom. We ask also that the Most Holy Mother of God
extend her blessed mantle of protection over the Ukraine.
Amen.
Uma Oração pela Paz na Ucrânia: Pai Celestial, Teu Filho
nos ensinou: “Bem-aventurados os pacificadores, porque
eles serão chamados Filhos de Deus”. Neste momento
de grande preocupação, oramos fervorosamente para
que Seu Espírito Santo sustente todo o povo da Ucrânia a
ser vigilante e dedicado à paz e à justiça. Conceda
sabedoria e prudência a seus líderes. No entanto, que
eles também tenham força e perseverança para defender
a sua terra de todas as adversidades e ataques
estrangeiros. Ajude-nos a todos a viver de acordo com a
Sua Vontade Divina. Ó Deus, nosso Pai, nos dias
vindouros, rogamos-Te que consoles os que sofrem,
cures os feridos e aceites as almas dos fiéis que partiram
para o Teu Reino Celestial. Pedimos também que a
Santíssima Mãe de Deus estenda seu bendito manto de
proteção sobre a Ucrânia. Amen.

Be Merciful as Your Father is Merciful: We are not only to
receive the mercy of God, but to use it by being merciful
to others through our actions, our words, and our
prayers; in other words, we are to practice the Corporal
and Spiritual Works (Acts) of Mercy. The Lord wants us
to do these works of mercy, because even the strongest
faith is of no use without works. What are the Works of
Mercy? Corporal Works: Feed the hungry; Give drink to
the thirsty; Clothe the naked; Shelter the homeless;
Comfort the prisoners; Visit the sick; Bury the dead
Spiritual Works: Teach the ignorant; Pray for the living &
dead; Correct sinners; Counsel those in doubt; Console
the sorrowful; Bear wrongs patiently; Forgive wrongs
willingly

On September 13, 1935, while Sister Faustina was in
Vilnius, she wrote of a vision of Jesus about the chaplet
in her diary. Faustina stated that Jesus asked her to pray
the chaplet and instruct others to do so. Although the
chaplet is said on beads like the Rosary, it is about a third
of the length of the Rosary, and unlike the Rosary that has
evolved over the years, the form and structure of the
chaplet has remained unchanged since Faustina
attributed it to a message from Jesus. According to
Faustina's visions, written in her diary, the chaplet's
prayers for mercy are threefold: to obtain mercy, to trust
in Christ's mercy, and to show mercy to others. Faustina
wrote that Jesus promised that all who recite this chaplet
at the hour of death or in the presence of the dying will
receive great mercy. She wrote that Jesus said: "When
they say this Chaplet in the presence of the dying, I will
stand between My Father and the dying not as the just
judge but as the Merciful Savior."
Em 13 de Setembro de 1935, enquanto a Irma Faustina
estava em Vilnius, ela escreveu de uma visão de Jesus
sobre o terço em seu diário. Faustina declarou que Jesus
pediu-lhe para rezar o terço e instruir os outros a fazê-lo.
Embora o terço é dito em esferas como a do Rosário, que
é cerca de um terço do comprimento do Rosário, e ao
contrário do Rosário, que tem evoluído ao longo dos
anos, a forma e a estrutura do terço permaneceu
inalterada desde Faustina atribuir isto a um mensagem
de Jesus. De acordo com as visões de Faustina, escritas
em seu diário, as orações do terço de misericórdia são
três: para obter a misericórdia, confiar na misericórdia de
Cristo, e para mostrar misericórdia para com os outros.
Faustina escreveu que Jesus prometeu que todos os que
recitam este Terço, na hora da morte ou na presença dos
moribundos receberao grande misericórdia. Ela escreveu
que Jesus disse: "Quando eles dizem este Terço na
presença dos moribundos, eu me colocarei entre o Pai e a
morte não como justo Juiz, mas como o Salvador
misericordioso."
Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso:
Nós não resta apenas receber a misericórdia de Deus,
mas usá-la para ser misericordioso com os outros através
de nossas ações, nossas palavras e nossas orações, em
outras palavras, estamos a praticar a Corporais e Obras
espirituais (Atos) da Misericórdia. O Senhor quer que
façamos estas obras de misericórdia, porque mesmo a fé
mais forte é de nenhum uso sem obras. Quais são as
Obras de Misericórdia? Obras Corporais: Alimentar os
famintos; Dá de beber a quem tem sede; Vestir o nu;
Abrigo os desabrigados; Conforto os prisioneiros; Visita
os doentes; Enterre os mortos Obras Espirituais: Ensinar
os ignorantes; Reza para os vivos e mortos; Corrigir os
pecadores; Aconseinar os que estão em dúvida, Consolar
os tristes; Suportar pacientemente; erros Perdoar os erros
de boa vontade
We received a note from the Activities Committee at
Pilgrim Rehab: “Thank you so much for all the gifts at
Easter time. Your kindness makes our residents so
happy!”
Recebemos uma nota do Comitê de Atividades da Pilgrim
Rehab: “Muito obrigado por todos os presentes na
Páscoa. Sua gentileza deixa nossos moradores tão
felizes!”

