Our Lady of Fatima Church
4ª Domingo de Pascoa
4th Sunday of Easter

Igreja de Nossa Senhora de Fatima
Junte-se a nós todas as segundas-feiras antes da Missa
as 8:30am para rezar o Rosário para as Crianças que vao
nascer. Será dito em Português.

Primeira Leitura: First Reading:
Atos / Acts 13:14, 43-52

Join us every Monday before Mass at 8:30am to pray the
Rosary for the Unborn. It will be said in Portuguese.

Segunda Leitura: Second Reading:
Revelação/Revelation 7:9,14b-17
Evangelho: Gospel: João/John 10:27-30

COLETAS-COLLECTIONS

Semana Passada/Last Week
Maio / May 4-5, 2019
st
1 Coleta/Collection
2nd Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Despesas de Festa
Our Lady of Fátima
Feast Expenses

$1,438

$1,062
Esta Semana/This Week

Maio / May 11-12, 2019
1 Coleta/Collection
2nd Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Necessidades da Paroquia
Our Lady of Fátima
Parish Needs
st

Próxima Semana/Next Week
Maio / May 18-19, 2019
1st Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Our Lady of Fátima

Prayer List
Angela Trionfi
Purificação Machado Isabelina Santos
Glorinda Bettencourt
Nursing Home Residents
Jim Leclerc
Manuel & Maria A. Paiva
Marge Tripoli Deolinda Sylvia
Christopher Sullivan
Dana, Lynn, David & Nancy Dickerman
Micheline Vareika
Fatima Soares
Barbara Sullivan
Jimmy & Melissa DaSilva Donna Hurh
Bert Maria
Maria Gil
Odete Tavares
Maria Terra
Darren Santos
Harper Reis (4 yrs) Lina Carreiro
Mildred Justo
+Jeanette Capela Alice Bettencourt
Michelle, Ethan & Emily Jack Cunha
Al & Barbara Pike
Rachel Eager
Nancy Silveira
Etelvina Silva
Arnoldo Alberto
Betty Ann Ritcey
Rita Santangelo
Balbino Bettencourt
Eva e Daniel Machado Michael Santos
Millie Schmidt
Samara Amaral
Frank Jedryhowski
Maria Ortins
Maria Greaves
Jeanne Marie Hammond
Antonio Pascoal
Adriano Sousa Pedreira
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.

PRÓXIMOS EVENTOS:
May 17
May 18
May 30
May 31
June 9
June 23
July 6

UPCOMING EVENTS:
Youth Group Dance/Karaoke night
First Communion Retreat 2-4pm
Ascension Thursday-Holy Day 7pm Mass
Community Luncheon 1pm
Pentecost
First Communion 11:30am followed by
Corpus Christi Procession
Yard Sale

Every day, every person, an encounter with Christ!
May 11 & 12, 2019

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira/ Monday - 9:00 AM
5/13
Rev. Eugene Alves
Jason Cavaco – 30o dia
tia Joaquina Galopim
Zulmira Santos
irma Adalgisa Silva
Terça-feira/Tuesday- 9:00 AM
Zulmira Santos
Rev. Paul Bailey
Quarta-feira/Wednesday
Nao havera Missa/No Mass
Zulmira Santos
Quinta-feira / Thursday
Nao havera Missa/No Mass
Zulmira Santos
Sexta-feira / Friday - 6:00 PM
Mos Rev. Walter Edyvean
Aciolino Machado – 2º ann
Zulmira Santos

5/14
irma Adalgisa Silva
5/15
irma Adalgisa Silva
5/16
irma Adalgisa Silva
5/17
esposa e filhos
irma Adalgisa Silva

Sábado / Saturday
9:00 AM
Elisabeth Lonergan, Antonio Felix
e Rosa, Maria e Antonio Morais
Antonio Sousa

5/18
Geraldine Felix
esposa Delminda

5:00 PM
Januario e Assuncao Martins
irma Maria Medeiros
Zulmira Santos
irma Adalgisa Silva
Rev. Joseph Kane
Manuel Borges
wife & family
Maria Alice Soares–birthday rem. filha Maria da Luz
Padre Manuel Garcia
Maria da Luz Soares
Maria Fatima Vieira, seus pais e sogros
familia
Arminda Quaresma
filha e familia
Sunday/Domingo
5/19
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Rev. Patrick Kelly
Eulalia Aguiar filha Fernanda e Carlos Pinto e familia
11:30 AM – Missa em Português/Portuguese Mass
Manuel Bettencourt
irma Soledade
Zulmira Santos
irma Adalgisa Silva
Maria Amelia Pereira
Celeste Ramos
Rev. Paul Keyes
Ferminio Bettencourt Neves
esposa e filhos
Mario deAlmeida Goncalves filha Alice Azevedo+fam
6:00 PM– Missa em Português/Portuguese Mass
Mass for all parishioners

Todos os dias, todas as pessoas, um encontro com
Cristo!
11 e 12 de Maio, 2019

Our Lady of Fatima Church
THOUGHT FOR THE DAY / PENSAMENTO DO DIA
Do you wish to know the most intimate perfections of
Jesus and the most hidden attractions of His love? Then
seek them in the heart of Mary. To Jesus through Mary!
St. Peter Eymard
Deseja conhecer as perfeições mais íntimas de Jesus e as
atrações mais ocultas de Seu amor? Então os busque no
coração de Maria. Para Jesus através de Maria! São

Pedro Eymard

St. Michael Prayer: We will pray this at the end of every
Mass. Pray it also in your families.

St. Michael the Archangel, defend us in battle. Be our
safeguard against the wickedness and snares of the Devil.
May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O
Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast
into hell Satan, and all of the evil spirits, who prowl about
the world seeking the ruin of souls. Amen.
Oração de São Miguel: Seja rezada no final de todas as
Missas. Ore também em suas famílias:

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.
Kid’s Corner: Jesus is the Good Shepherd who leads us
to the Father. He watches over us and loves us better
than anyone else we know. As Christians, we are also
called to watch over and care for each other. Look
around at the people who take care of you. Their love
reflects the love of Jesus. Who do you turn to for advice?
This week, make a list of the people that lead, guide and
take care of you. Pray for each one of them that God will
continue to guide them, and you!
We are in the midst of the 2019 Catholic Appeal across
the Archdiocese. We have reached our in-pew envelope
goal. To date, we have raised 67% of our $9,621 goal.
Last year through your generosity, our parish received a
rebate of $906. Thank you once again for assisting. Visit
the website at www.bostoncatholicappeal.org to view
more information about the Appeal. Thank you!
Estamos no meio do Apelo Católico de 2019 em toda a
Arquidiocese. Chegamos ao nosso objetivo de envelopes
no banco. Até o momento, aumentamos 67% de nossa
meta de $9,621. No ano passado, através de sua
generosidade, a nossa paróquia recebeu um donativo de
$906. Obrigado mais uma vez por assistir. Visite o site
www.bostoncatholicappeal.org para ver mais
informações sobre o recurso. Obrigado!
Liturgy Memorials - The candle for the Blessed Sacrament
has been donated in thanksgiving by Maria Pereira. God
Bless you for your generosity.
Memoriais da Liturgia - A vela por o Santissimo
Sacramento foi doada em ação de graças por Maria
Pereira. Deus o abençoe por sua generosidade.
May 11 & 12, 2019

Igreja de Nossa Senhora de Fatima
Pray for our military. Remember our service men and
women in your daily prayers! Pray for: Gregory
Gratiano, Alex St. Pierre, Andrew Maio, Alex Ortins,
Steven Goodridge, Marc E. Rodrigues-Davis and Dominic
Isidro.
Reze por nossos militares. Lembre-se dos nossos
militares nas vossas orações! Reze por: Gregory
Gratiano, Alex St. Pierre, Andrew Maio, Alex Ortins,
Steven Goodridge, Marc E. Rodrigues-Davis e Dominic
Isidro.
Messages of Our Lady: Repentance from sin, sacrifice for
lost souls to return to the Church, and reparation for sins
against the Hearts of Jesus and Mary. (1917 – Fatima)
Mensagens de Nossa Senhora: O arrependimento do
pecado, o sacrifício pelas almas perdidas para retornar à
Igreja, e reparação dos pecados contra os Corações de
Jesus e Maria. (1917 - Fátima)
The most important person on earth is a mother. She
cannot claim the honor of having built Notre Dame
Cathedral. She need not. She has built something more
magnificent than any cathedral – a dwelling for an
immortal soul, the tiny perfection of her baby’s
body…The angels have not been blessed with such a
grace. They cannot share in God’s creative miracle to
bring new saints to Heaven. Only a human mother can.
Mothers are closer to God the Creator than any other
creature; God joins forces with mothers in performing
this act of creation…What on God’s good earth is more
glorious than this: to be a mother? – Joseph Cardinal

Mindszenty

A pessoa mais importante na terra é uma mãe. Ela não
pode reivindicar a honra de ter construído a Catedral de
Notre Dame. Ela não precisa. Ela construiu algo mais
grandioso do que qualquer catedral - uma habitação para
uma alma imortal, a pequena perfeição do corpo de seu
bebê ... Os anjos não têm sido abençoados com tal graça.
Eles não podem compartilhar um milagre criativo de
Deus para trazer novos santos para o céu. Apenas uma
mãe humana pode. As mães são mais pertos de Deus, o
Criador do que qualquer outra criatura; Deus une forças
com as mães em realizar este ato de criação ... O que
sobre a boa terra de Deus é mais gloriosa do que isso: ser
mãe? - José Cardeal Mindszenty

CCD Registration Forms. Please return completed
registration forms and payment for the 2019-2020 year
for grades PreK-10 before June 15. Thank you for your
attention to this important faith matter!
CCD formulários de registo. Por favor, devolva os
formulários de inscrição preenchidos e pagamento para o
ano de 2019-2020 para as classes PreK-10 antes de 15 de
Junho. Obrigado pela vossa atenção a este assunto de fé
muito importante!
If anyone has any clean items for our upcoming Yard Sale
this summer, please bring them in as soon as possible.
Se alguém tiver algumas coisas limpas para a nossa
próxima Yard Sale, este verão, por favor, traga-os na
maior brevidade possível.
11 e 12 de Maio, 2019
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Igreja de Nossa Senhora de Fatima

Greetings to Newcomers, Visitors and Parishioners: We
welcome you to Our Lady of Fatima Parish. If you would like
more information about entering more fully into our parish
life and ministry, please complete the following and put it in
the offertory basket.
Saudações aos recém-chegados, visitantes e paroquianos:
Convidamos a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Se
quiser obter mais informações sobre como inserir mais
plenamente em nossa vida paroquial e ministério, por favor
preencha o seguinte e coloque-o no cesto do ofertório.
I would like / Gostaria:
 to become a Parishioner / para tornar-me um paroquiano
 to change my address / para mudar o meu endereço
 to receive offertory envelopes / para receber envelopes do
ofertório
 to let the parish know of someone who is ill or
homebound and would like to receive Communion / para
deixar a paróquia sabe de alguém que está doente e não
sai de casa e gostaria do receber a Comunhão

Name/Nome:
Address/ Endereço:
Phone / Telefone:
Email:
Lembre-se das palavras do Padre Daniel - diariamente rezar
três Ave-Marias pelas vocações sacerdotais da NOSSA
paróquia!

Remember the words of Fr. Daniel – daily pray three Hail
Marys for priestly vocations from OUR parish!

World Day of Prayer for Vocations
The Church has celebrated World Day of Prayer for
Vocations for half a century, beginning in 1963 during the
Second Vatican Council.
Pope Francis’ Prayer for Vocations: God our
Father, You made each of us to use our gifts in the Body
of Christ. We ask that You inspire young people whom
You call to priesthood and consecrated life to
courageously follow Your will. Send workers into Your
great harvest so that the Gospel is preached, the poor are
served with love, the suffering are comforted, and Your
people are strengthened by the Sacraments. We ask this
through Christ our Lord. Amen.

Dia Mundial de Oração pelas Vocações
A Igreja celebra o Dia Mundial de Oração pelas Vocações
de meio século, a começar em 1963, durante o Concílio
Vaticano II.
Oração da Papa Francisco pelas Vocações: Deus,
nosso Pai, Tu fizestes cada um de nós para usar os
nossos dons no Corpo de Cristo. Nós pedimos que
inspire os jovens a quem Tu chamas para o sacerdócio e
à vida consagrada a seguir corajosamente a Tua vontade.
Envia trabalhadores em Sua grande colheita para que o
Evangelho seja pregado, os pobres são servidos com
amor, o sofrimento é consolado, e Seu povo está
reforçada pelos Sacramentos. Nós pedimos isto por
Cristo, nosso Senhor. Amen.
Booking Mass Intentions: Recently there has been a high
volume of last-minute requests for Mass intentions. This
often causes confusion, delay of Mass starting on time
and lack of ability to collect oneself in prayer prior to the
start of Mass. In order to properly and reverently mark
Mass intentions and avoid the rush of activity prior to the
start of Mass, we are asking that ALL intentions be made
through the office. Please call the office at 978-532-0272.
Please leave a message for the date and the time of the
Mass, the name of the intention and the name of the
person making the request. Thank you to all for your
cooperation in this small matter.
Intenções de Missa de Reserva: Recentemente tem
havido um grande volume de pedidos de última hora
para intenções de Missa. Isso muitas vezes causa
confusão, atraso na Missa começando no horário e falta
de capacidade de se reunir em oração antes do início da
Missa. Para marcar adequadamente e reverentemente as
intenções da Missa e evitar o ímpeto de atividade antes
do início da Missa, nós estão pedindo que TODAS as
intenções sejam feitas através do escritório. Por favor,
ligue para o escritório em 978-532-0272. Por favor, deixe
uma mensagem para a data e a hora da Missa, o nome da
intenção e o nome da pessoa que fez a solicitação.
Obrigado a todos pela sua cooperação neste asunto.
Grupo Cenáculo: Junte-se a nós para o Rosário e uma
leitura depois da Missa das 6 da tarde do Domingo. As
orações deste grupo são especificamente para a
santificação dos sacerdotes.

Cenacle Group: Join us for the Rosary and special
reading after the 6pm Mass on Sunday. The prayers of
this group are specifically for the sanctification of priests.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Holy Spirit Crown: Anyone interested in having the possibility of the Holy Spirit Crown in their home for a week in
2020 should fill out the following information and place it in the collection basket. We plan to draw the names at the
11:30am Mass on Pentecost Sunday, June 9, 2019.
Coroa do Espírito Santo: Quem estiver interessado na possibilidade de ter a Coroa do Espírito Santo em sua casa por
uma semana em 2020 devem preencher as seguintes informações e colocá-lo na cesta de coleta. Nós planejamos
desenhar os nomes na Missa das 11h30 no dia de Pentecostes no Domingo, 9 de Junho, 2019.

Nome / Name

Endereço / Street Address

May 11 & 12, 2019

City / Cidade

Telefone / Phone #

11 e 12 de Maio, 2019

