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Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Our Lady of Fatima Church
June 4-5, 2022
4-5 de Junho, 2022

Pentecost Sunday / Domingo de Pentecostes

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira /Monday – 9am
6/6
Laurent V Berube
Ron & Jan Leclerc

Terca-feira/ Tuesday–9am
People of the Ukraine

6/7

Sexta-feira / Friday – 6pm
Almas do Purgatorio

6/10

Sábado / Saturday
9:00 AM - Conversion of my family

6/11

5:00 PM
Conversion of my family
Margaret Mary Singleton
John Lacorte
Rogerio Loureiro
Manuel daCunha Santos
Maria e familia
Francisco Pimenta, pais e sogros esposa Gracinda e filhos
Domingo / Sunday
6/12
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Julieta & Adventino Lima
filha Carol e familia

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
28-29 de Maio, 2022
$2,122
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!
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!
If anyone has any clean items for our upcoming Yard Sale
this summer, please bring them in as soon as possible.

11:30 AM Missa em Português / Portuguese Mass
Maria deJesus Pereira
amiga Maria Cesar
Francisco Felizardo
Teresa Brites
Pais e sogros de Maria e Jose Felizardo
Pais, irmao e sogros
Arlindo Bettencourt e familia
Irmaos Antonio Sousa, Manuel Lima, Maria Jesus
e pelos sogros e avos de Madelena Barreira
Serafim e Jeronima Ortins, Jose Correia daSilva,
e familiares e amigos
Manuel e Luz Ortins
Antonio e Norberta Picanco
familia
Maria B e Jose Silva
filho Manuel
Marido, pais, sogros e irmao de Maria Vieira
Living & Deceased members of Nossa Senhora da Ajuda

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
Dorothy, Stuart and Gary Tulchinsky
Tom Chace

Se alguém tiver algumas coisas limpas para a nossa
próxima Yard Sale, este verão, por favor, traga-os na
maior brevidade possível.
Father’s Day Memorial envelopes available at all
entrances of the church. Have Masses for your dad, living
or deceased.

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 e 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 todo, 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.

Prayer for the Seven Gifts of the Holy Spirit
Christ Jesus, before ascending into heaven, You
promised to send the Holy Spirit to Your apostles and
disciples. Grant that the same Spirit may perfect in our
lives the work of Your grace and love. Grant us the Spirit
of Fear of the Lord that we may be filled with a loving
reverence toward You; the Spirit of Piety that we may find
peace and fulfillment in the service of God while serving
others; the Spirit of Fortitude that we may bear our cross
with You and, with courage, overcome the obstacles that
interfere with our salvation; the Spirit of Knowledge that
we may know You and know ourselves and grow in
holiness; the Spirit of Understanding to enlighten our
minds with the light of Your truth; the Spirit of Counsel
that we may choose the surest way of doing Your will,
seeking first the Kingdom; Grant us the Spirit of Wisdom
that we may aspire to the things that last forever; Teach
us to be Your faithful disciples and animate us in every
way with Your Spirit. Amen
Oração para os Sete Dons do Espírito Santo
Cristo Jesus, antes de subir ao céu, Tu prometes enviar o
Espírito Santo aos Seus apóstolos e discípulos. Fazei com
que o mesmo Espírito pode aperfeiçoar em nossas vidas
o trabalho de Sua graça e amor. Concede-nos o Espírito
de Temor do Senhor que pode ser preenchido com uma
reverência amorosa em Sua direção, o Espírito de
Piedade, que podemos encontrar paz e satisfação no
serviço de Deus, servindo os outros, o Espírito de
fortaleza para que possamos cargar a nossa cruz contigo
e, com coragem, superar os obstáculos que interferem
com a nossa salvação, o espírito de conhecimento para
que possamos conhecê-lo e conhecer a nós mesmos e
crescer em santidade, o Espírito de Entendimento para
iluminar as nossas mentes com a luz da Sua verdade, a
Espírito de Conselho para que possamos escolher a
maneira mais segura de fazer Sua vontade, em buscar
primeiro o Reino; Concede-nos o Espírito de sabedoria
para que possamos aspirar às coisas que duram para
sempre; Ensina-nos a ser Seus discípulos fiéis e animarnos em todos os sentidos com o Seu Espírito. Amén.
Envelopes Memorais do Dia dos Pais estão disponiveis
em todas as entradas da igreja. Lembre-se de seu pai,
vivo ou falecido numa Santa Missa.

Prayer against Depression: O Christ Jesus when all is
darkness and we feel our weakness and helplessness,
give us the sense of Your Presence, Your Love and Your
Strength. Help us to have perfect trust in Your protecting
love and strengthening power so that nothing may
frighten or worry us. For living close to You, we shall see
Your hand, Your purpose and Your will through all things.
– St. Ignatius of Loyola
Oração contra a Depressão: Ó Cristo Jesus, quando tudo
é escuridão e sentimos a nossa fraqueza e desamparo,
dá-nos a sensação de Tua Presença, Teu Amor e Tua
Força. Ajude-nos a ter perfeita confiança em Seu amor
protetor e poder fortalecedor, para que nada nos assuste
ou nos preocupe. Por viver perto de Ti, veremos a Tua
mão, Teu propósito e a Tua vontade através de todas as
coisas. – Santo Inácio de Loyola

Jesus is Here for Youth and Young Adults, Friday, June
17, 7:30-9:30pm at the Cathedral of the Holy Cross. This
is a pre-event to Saturday’s June 18th Eucharistic
Congress. The evening will include Praise & Worship by
Village Lights, a talk by Bobby and Jackie Angel,
Adoration, Confession, and a visit by Cardinal Seán. Our
Cardinal looks forward to gathering with the young
people of the diocese to encounter our Lord truly present
in the Eucharist. Visit bit.ly/jesusishereyya.

Jesus está Aqui para Jovens e Jovens Adultos, Sextafeira, 17 de Junho, das 19h30 às 21h30 na Catedral da
Santa Cruz. Este é um pré-evento para o Congresso
Eucarístico de Sábado, 18 de Junho. A noite incluirá
Louvor e Adoração por Village Lights, uma palestra de
Bobby e Jackie Angel, Adoração, Confissão e uma visita
do Cardeal Seán. O nosso Cardeal espera reunir-se com
os jovens da diocese para encontrar o Senhor
verdadeiramente presente na Eucaristia. Acesse
bit.ly/jesusishereyya.
Each Pentecost, we hear the story the Holy Spirit
descending on the disciples and Peter’s powerful speech
witnessing to Christ. The Scripture readings remind us
that Pentecost is an event not just of the past but also of
the present. We received the Holy Spirit at Baptism and
Confirmation, when the Spirit poured out on us a variety
of gifts to put at the service of others. The message is as
clear and as relevant today as it was for Peter. Jesus is
sending us to share the good news! If you are worried
about what to say - rely on the Holy Spirit, who promises
to give us what we need. “Come Holy Spirit; fill the hearts
of your faithful!”
A cada Pentecostes, ouvimos a história do Espírito Santo
descendo sobre os discípulos e o poderoso discurso de
Pedro testemunhando a Cristo. As leituras das Escrituras
nos lembram que Pentecostes é um evento não apenas
do passado, mas também do presente. Recebemos o
Espírito Santo no Batismo e na Confirmação, quando o
Espírito derramou sobre nós uma variedade de dons para
colocar a serviço dos outros. A mensagem é tão clara e
relevante hoje como era para Pedro. Jesus está nos
enviando para compartilhar as boas novas! Se estás
preocupado com o que dizer - confie no Espírito Santo,
que promete nos dar o que precisamos. “Vem Espírito
Santo; enche os corações dos teus fiéis!”

