978-532-0272

ourladyoffatima@verizon.net

Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Our Lady of Fatima Church
May 21-22, 2022
21-22 de Maio, 2022

6th Sunday of Easter
6ª Domingo da Pascoa

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira /Monday – 9am
5/23
Rev Paul Phinn

Ascensão Quinta-feira/ Ascension Thursday–7pm 5/26
Rev. Edward Serena
Sexta-feira / Friday – 6pm
Rev. John McDonough

5/27

Sábado / Saturday
9:00 AM - Rev. Michael MacEwen

5/28

5:00 PM
John Lacorte
Rev. A James Bertelli
Rogerio Loureiro
esposa e filha
Antonio e Paula (27º ann) Pascoal
esposa/mae Maria
John Gratiano
wife Barbara & children
Manuel daCunha Santos
Maria e familia
Margarida e Manuel Pacheco deMelo
familia
Jose doCoito, esposa e Emelia Marcelino e
Joaquim Alexandre e filho
Maria Fazendeiro
Antonio Carroca
familia
Domingo / Sunday
5/29
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Julieta & Adventino Lima
filha Carol e familia
Rev. Garrett Barry
Special Intention
Leclerc family
Elza Bettencourt – 2º ann
children
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

COLETA-COLLECTION
14-15 de Maio, 2022
$2,679

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.
CCD Registration Forms. Please return completed
registration forms and payment for the 2022-2023 year for
grades K-10 before June 15. Thank you for your attention
to this important faith matter!

11:30 AM Missa em Português / Portuguese Mass
Rev. Stephen Boyle
Mary Silva
Joe Silva
(living) Aeson e Nia
Maria Alves
Intentions of the Alves family
Health of Carlos Barbosa e Bernardina Goncalves
Carlos Correia
esposa e filhos
Hilaria Ribeiro Rocha
Manuel Lima Silva
esposa e filhos
Jose Jacinto Calheta, Maria daGloria Medeiros,
Maria daGloria Pimental
Maria Lima Silva
Herminia Marques
irmao Rodrigo
Quinta-feira da Ascensão é um Dia Santa da Obrigação.
Teremos Missa às 19h na Quinta-feira, 26 de Maio. O
quadragésimo dia após o domingo de Páscoa, comemora
a Ascensão de Cristo corporalmente no céu. Certos
costumes estavam relacionados com a liturgia desta
festa, como a bênção de feijões e uvas e procissões
triunfais com tochas e bandeiras fora das igrejas para
comemorar a entrada de Cristo no céu. Havia um
costume de Inglêterra de levar à frente da procissão a
bandeira com um leão e um dragão para simbolizar o
triunfo de Cristo em Sua Ascensão sobre o maligno. Em
algumas igrejas a cena da Ascensão foi vividamente
reproduzida elevando a figura de Cristo sobre o altar
através de uma abertura no teto da igreja. Em outros, a
figura de Cristo foi feita para ascender, a do diabo foi feita
para descer. Nas Liturgias geralmente o dia é destinado a
celebrar a conclusão da obra de nossa salvação, o penhor
de nossa glorificação com Cristo e Sua entrada no céu
com nossa natureza humana glorificada.

Ascension Thursday is a Holy Day of Obligation. We will
have Mass at 7pm on Thursday, May 26. The 40th day
after Easter Sunday, commemorates the Ascension of
Christ bodily into Heaven. Certain customs were
connected with the Liturgy of this feast, such as the
blessing of beans and grapes, and triumphal processions
with torches and banners outside the churches to
commemorate the entry of Christ into heaven. There was
an English custom of carrying at the head of the
procession the banner bearing a lion and dragon to
symbolize the triumph of Christ in His Ascension over the
evil one. In some churches the scene of the Ascension
was vividly reproduced by elevating the figure of Christ
above the altar through an opening in the roof of the
church. In others, the figure of Christ was made to
ascend, that of the devil was made to descend. In the
Liturgies generally the day is meant to celebrate the
completion of the work of our salvation, the pledge of our
glorification with Christ, and His entry into heaven with
our human nature glorified.

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
Nelida Jacob
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
Lee Francis
Elaine Aversa
Carolyn Guarino
Melanie Soares Schumann
Carol Camelo

A Prayer for Ukraine: God of реасе and justice, we pray
for the реорІе of Ukraine today. We pray for реасе and
the laying down of weapons. We pray for аІІ those who
fear for tomorrow, that Your Spirit of comfort would draw
near to them. We pray for those with power over war or
реасе, for wisdom, discernment and compassion to guide
their decisions. Above аІІ, we pray for аІІ your precious
children, at-risk and in fear, that you would hold and
protect them. We pray in the name of Jesus, the Prince of
Реасе. Amen.
Uma Oração pela Ucrânia: Deus de paz e justiça, oramos
pela paz da Ucrânia hoje. Oramos por paz e deposição de
armas. Oramos por aqueles que temem pelo amanhã,
para que Seu Espírito de conforto se aproxime deles.
Oramos por aqueles com poder sobre a guerra ou paz,
por sabedoria, discernimento e compaixão para guiar as
suas decisões. Acima de аІІ, oramos por os seus
preciosos filhos, em risco e com medo, que os segure e
proteja. Oramos em nome de Jesus, o Príncipe de paz.
Amen.
If anyone has any clean items for our upcoming Yard Sale
this summer, please bring them in as soon as possible.

CCD formulários de registo. Por favor, devolva os
formulários de inscrição preenchidos e pagamento para o
ano de 2022-2023 para as classes K-10 antes de 15 de
Junho. Obrigado pela vossa atenção a este assunto de fé
muito importante!
Sacrifice Prayer: O My Jesus, it is for love of You, for the
conversion of sinners, and in reparation for the sins
committed against the Immaculate Heart of Mary, and for
the conversion of poor sinners.
Oração de Sacrifício: Ó Meu Jesus, é por amor a Ti, pela
conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados
cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, e pela
conversão dos pobres pecadores.
Please pray for the following men who were ordained to
the Holy Priesthood on Saturday, May 21 at the Cathedral
of the Holy Cross in Boston. May Our Lady, Queen of the
Church and Mother of all priests intercede for them! St.
John Vianney, intercede for them!
Por favor, orem pelos seguintes homens que foram
ordenados ao Santo Sacerdócio no Sábado 21 de Maio na
Catedral da Santa Cruz em Boston. Nossa Senhora,
Rainha da Igreja e Mãe de todos os sacerdotes interceda
por eles! São João Vianney, intercede por eles!
• Reverend Maxwell Uzoma Chukwudiebere
• Reverend Joseph Anthony Ferme IV
• Reverend Patrick Francis O'Connor
• Reverend Bertrand Lionel Proulx
• Reverend Steven Restrepo
• Reverend Nathaniel Albert Sanders
• Reverend Nicholas Henry Stano
In the first reading, we hear about the growing pains of
the early Church. The Apostles were doing something
that had never been done before, building a community
of believers in Jesus Christ. There were differences of
opinion and misunderstandings. Today, as we focus on
spreading the Good News of Jesus Christ in our world,
people are hesitant to put their faith into action. Jesus’
words in today’s Gospel must sustain us also: “Do not let
your hearts be troubled or afraid.” Rely on the Holy Spirit
–the Advocate –who is still with us.
Na primeira leitura, ouvimos sobre as dores crescentes da
Igreja primitiva. Os apóstolos estavam fazendo algo que
nunca havia sido feito antes, construindo uma
comunidade de crentes em Jesus Cristo. Houve
diferenças de opinião e mal-entendidos. Hoje, quando
nos concentramos em divulgar as Boas Novas de Jesus
Cristo em nosso mundo, as pessoas hesitam em colocara
sua fé em prática. As palavras de Jesus no Evangelho de
hoje sustentaram a Igreja primitiva, e elas devem nos
sustentar também: “Não deixe que o seu coração se
perturbe ou tenha medo.” Confie no Espírito Santo - o
Advogado - que ainda está conosco.
Se alguém tiver algumas coisas limpas para a nossa
próxima Yard Sale, este verão, por favor, traga-os na
maior brevidade possível.
Portuguese Flag Raising Ceremony
Cerimónia do Hastear da Bandeira Portuguesa
Saturday, June 4 / Sábado dia 4 de Junho 2022
Peabody City Hall / Câmara Municipal de Peabody
11:00 am Hastear da Bandeira / Flag Raising
Refreshments outside/Refrescos serão servidos fora

