
DIVINE LITURGY OF THE MASS 

Weekdays: 9:00 a.m. (Port) & 7.30 p.m. (Port) 

Saturday:  9:00 a.m. (Port) & 5:30 p.m. (bilingual)  

Sunday: 10:15 a.m. (English) 

 

SACRAMENT OF CONFESSION 

Saturday: from 4:30 p.m. to 5:00 p.m. 

First Fridays half an hour before Mass 

 

HOLY ROSARY DEVOTION 

Weekdays: 8:15 a.m. & 6:45 p.m. 

Saturday & Sunday: 4:45PM 

 

WEDDINGS: Reservations must be made one year 

prior to the ceremony. The canonical forms and 

marriage preparations are required: Pre-Cana & 

Joy-Filled Marriage. 

Website is: https://www.fatimachurchnewark.com/

weddings 

 

BAPTISMS: Reservations need to be made one 

month prior to the Baptism; one session of prepa-

ration for parents and godparents is required; the 

celebration takes place every Sunday after the 

11:30 a.m. Mass. On the 2

nd 

and 4

th

 Sundays Bap-

tisms are celebrated in English. Preparation is on 

the second Thursday of the month in English. 

 

CHOIR REHEARSAL: Wednesday at 8:15 p.m. 

DIVINA LITURGIA DA MISSA 

Semana: 9:00 a.m. e 7:30 p.m.  

Sábado:  9:00 a.m. e 5:30 p.m. (bilingue) 

Domingo: 7:30 a.m., 9:00 a.m., 11:30 a.m. 

                  e 5:30 p.m. 

 

SACRAMENTO DA CONFISSÃO 

Sábado: das 4:30 p.m. às 5:00 p.m. 

Primeiras 6ª Feiras, meia hora ante da Missa. 

 

ORAÇÃO do ROSÁRIO 

Semana: 8:15 a.m. e 6:45 p.m. 

Sábados e  Domingos: 4:45 p.m. 

 

CASAMENTOS: Marcação e preparação com um 

ano de antecedência. O processo canónico, a 

preparação e os encontros pré-matrimoniais são 

obrigatórios: Pre-Cana & Joy-Filled Marriage. 

Website é: https://www.fatimachurchnewark.com/

weddings  

 

BAPTISMOS: A reserva deve ser feita com um 

mês de antecedência; a participação numa sessão 

de preparação para os pais e padrinhos é 

necessária; a celebração do Baptismo é ao 

Domingo após a missa das 11:30 a.m. No 1º e 3º 

Domingo do mês os Baptismos são celebrados em 

português. A preparação é na primeira quinta-feira 

do mês em português.  

 

GRUPO CORAL: Ensaio na 4ª Feira às 8:15 a.m. 

John Cardoso, Diretor de Música / Organista 

CLERO / CLERGY 

Rev. António da  Silva, Pastor/Pároco 

Fr. Joseph S. dos Santos, Vicar/Vigário 

Deacon Albino Marques, Associate 

 

CARTÓRIO PAROQUIAL / PARISH OFFICE 

82-84 Congress St., Newark, NJ. 07105-1802 

Tel.:  973-589-8433 

Fax:  973-589-2611 

 

Website: www.fatimachurchnewark.com 

Email: fatimachurchnewark@gmail.com 

 

 

IGREJA/CHURCH 

85 Jefferson St., Newark, NJ. 07105 

 

 

CATEQUESE / RELIGIOUS EDUCATION 

79 Jefferson St., Newark, NJ. 07105 

Tel.: 973-589-8433 

Laura Martins, Catechetical Leader / Diretora 

 

PROTECTING GOD’S CHILDREN 

TO REPORT ABUSE 

 

The Archdiocese of Newark takes very seriously any and all complaints of 

sexual misconduct by members of the clergy, Religious and lay staff of the 

Archdiocese. We encourage anyone with knowledge of an act of sexual mis-

conduct to inform the Archdiocese immediately so that we may take appropri-

ate action to protect others and provide support to victims of sexual abuse. 

 

Although we will report all allegations of abuse immediately to the appropri-

ate County Prosecutor, we encourage anyone with an allegation of abuse also 

to reach out to the prosecutor (Essex County – 973-753-1121). 

Individuals who report an allegation of sexual misconduct may do so 

by calling the Victim's Assistance Coordinator of the Archdiocesan 

Office of Child and Youth Protection at 201-407-3256. 

 

For more information on the Archdiocese's Policies dealing with sexual 

misconduct by clergy, Religious and lay staff and volunteers, and for 

information on sexual abuse awareness training for both adults and 

children/youth please go to our website listed above. 

Fundação Canónica 

Parish Canonically Founded 

29 Junho/June 1955 

 

Dedicação da Igreja Paroquial 

Church Dedication 

14 Dezembro/ December 1958 

 

Brasão Paroquial 

Parish Crest 

Significado: A Virgem Maria ao 

lado da Cruz de Cristo nosso Salva-

dor (Jo 19,25) Conforme o vemos, a 

esquerda superior representa a Ar-

quidiocese de Newark. A esquerda 

inferior representa o Santuário de 

Fátima em Portugal. 
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OUTUBRO 24 – DOMINGO (Sunday)�

7:30AM: -Carolina Rebimbas, r/ Esposo e Filhos. 

 -José de Jesus Merendeiro, r/ Filhos e Família. 

9:00AM: -Ana Maria Branco, r/ Familia. 

-Oswaldo Barbosa, r/ Prima Celeste Barbosa 

e Família. 

-Maria da Glória Branco, r/ Esposo e Filhos. 

-Maria do Rosário Brito Ferreira, r/ Amèlia Ferreira 

e Família. 

-Francisco Oliveira, r/ Esposa, Filhas,Genros e Netos. 

-Deolinda Fidalgo da Silva, r/ Familia Araújo. 

-Maria Luísa Regateiro, r/ Marido,Filhas e Netos. 

-Américo de Oliveira(25º Aniv) e Esposa, 

r/ Filha Gorete Araújo e Família. 

-Carolina Araújo, r/ Filha e Família. 

10:15AM: -Rev. António Inácio Bico, r/ Santos Family. 

-José M. Prieto, r/ Friend. 

 -John O'Sullivan, Noel O'Sullivan, John Leo, 

 James Joseph and Therese, 

 r/ Friend of the Family. 

 -Robert Harold Schuller and Wife, r/ Joseph. 

 -Kasim M. McMillan, r/ Anonymous. 

 -Joseph L. Laskowicz, r/ Friends. 

 -Felix Racki, r/ Wife, Children & Grandchildren. 

11:30AM: -Américo Gaspar Santiago, r/ Esposa, Filhos 

 e Netos. 

 -Sérgio Ferreira, r/ Pais, Irmãos e Sobrinhos. 

 -Miguel José da Silva, r/ Esposa e Filhos. 

-Maria das Dores Rodrigues, r/ Filhos, Genros, Noras 

e Netos. 

-Manuel Rua dos Santos e Maria Preciosa de Jesus 

Simão, r/ Filho. 

 -José Valente, r/ Esposa e Filhos. 

 -Américo Rebelo Almeida, r/ Esposa e Filhas. 

-Maria do Rosário e João Fonseca, 

Filha Maria do Rosário e João Fonseca, 

r/ Filha Maria do Carmo e Família. 

-Manuel Marques e Familia, r/ Filhos. 

-Francis Steves, r/ Esposa e Filhos Mike e Zack. 

-Maria de Jesus Pinto Martins e José da Silva 

Martins, r/ Familia. 

-Maria de Fátima Domingues Simãozinho 

e Isildo Rua dos Santos, r/ Sobrinho. 

-Anabela Madeira Almeida, r/ Pais. 

-António Abrantes Amaral, r/ Esposa, Filha e Neta. 

-Albina Silva, r/ Filhas e Genros. 

-Maria de Sousa, r/ Marido, Filha e Neta. 

-Lucy Bettencourt, r/ Diane e Inês Arruda. 

-Manuel Marques, r/ Esposa, Filhas e Netos. 

-José Cirne da Silva (Aniv), r/ Esposa e Filhos. 

-A.G. a Padre Francisco de Cruz. 

-Cidália da Conceição e Silva, r/ Esposo Porfírio 

e Amigo da Família. 

-Olivia da Silva Valente, Esposo e Filho, 

r/ Irmã Maria Fonseca e Família. 

-Maria Otelinda da Cruz e Arsénio dos Santos 

Aspeçada, r/ Amigo da Família. 

-A.G ao Santo António, r/ Intenção Particular. 

-António Amorim, r/ Esposa. 

-Idílio Tarelho, r/ Amigo da Família. 

-José Campos, r/ Esposa, Filhos e Neta. 

5:30PM: -Pe. Carlos Carreira Memede, r/ Clero. 

 -Danny Augusto, r/ Pais e Família. 

 -José Alves Gomes, r/ Filho Manuel. 

OUTUBRO 25 – SEGUNDA-FEIRA (Monday)�

9:00AM: -José Monteiro DaCosta. 

-Maria Rodrigues Silva e António Silva, 

r/ Família e Amigos. 

-Alda Campos Rebimbas, r/ Esposo, Filhos e Netos. 

-Alfredo, António, Felicidade Limas e Pais, 

r/ Irmã Laura Oliveira. 

-Cidália da Conceição e Silva, r/ Esposo Porfírio 

e Amigo da Família. 

7:30PM: -João Loureiro (Anos), r/ Ilda Loureiro e Filhos. 

-Maria Rodrigues Silva e António Silva, r/ Família 

e Amigos. 

-Maria Fernanda Marinho, r/ Esposo, Filhos e Netos. 

-Carlos Oliveira (Aniv), r/ Esposa, Filhos e Netos. 

OUTUBRO 26 – TERÇA-FEIRA (Tuesday)�

9:00AM: -Manuel Correia, r/ Esposa e Família. 

7:30PM: -Alfredo e Maria Galvão, r/ Filhas e Família. 

OUTUBRO 27 – QUARTA-FEIRA (Wednesday)�

9:00AM: -Almas do Purgatório. 

7:30PM: -António e Rosa Lopes Barreiro, r/ Familia. 

 -Aurora Rocha Moura, r/ Filhos, Noras e Netos. 

-Albano e Carlotta Ferreira (Anív), r/ Filhos 

e Familia. 

OUTUBRO 28 – QUINTA-FEIRA (Thursday)�

9:00AM: -José Monteiro DaCosta. 

-Manuel Rua dos Santos e Maria Preciosa de Jesus 

Simão, r/ Filhos, Noras, Genro e Netos. 

-Cidália da Conceição e Silva, r/ Esposo Porfírio 

e Amigo da Família. 

7:30PM: -Maria Luisa da Silva, r/ Filhos, Nora e Netas. 

 -José Monteiro DaCosta. 

 -Fernando Gonçalves Cordeiro, r/ Amigo da Família. 

OUTUBRO 29 – SEXTA-FEIRA (Friday)�

9:00AM: -José Monteiro DaCosta. 

-Maria de Matos (Aniv), r/ Filha Julia Guerra 

e Família. 

-Cidália da Conceição e Silva, r/ Esposo Porfírio 

e Amigo da Família. 

-Herminia dos Santos, r/ Bisneto. 

7:30PM: -António Ferreira de Matos, r/ Filhos e Netos. 

-Manuel Pedro Rebelo e Glória Rebelo, r/ Filhos. 

-João José da Silva Sousa, r/ Pai João Pauli da Silva 

Sousa, Mãe Fátima Neto, Irmã Maria Gorrete Sousa, 

Irmão Marco Neto e Familia. 

 -José Monteiro DaCosta. 

-José de Almeida e Maria da Luz Bernardo, r/ Filha 

e Familia. 

OUTUBRO 30 – SÁBADO (Saturday)�

9:00AM: -Almas do Purgatorio. 

 -Familiares Falecidos de José e Estrelina Silva. 

5:30PM: -Manuel Afonso e Glória Alves Branco, 

 r/ Filha Prazeres e Netas 

-Stephanie Michele Rua, r/ Pais e Família. 

-Cidália da Conceição e Silva, r/ Esposo Porfírio 

e Amigo da Família. 

-Manuel Rua dos Santos e Maria Preciosa de Jesus 

Simão, r/ Filho. 



-Manuel Brito Fernandes, r/ Esposa e Filhos. 

-Maria Campos (93 Anos), r/ Jacob Hernandez. 

-Carter Aaron Amaral, r/ Pais, Irmã e Família. 

-Claudino Ferreira, r/ Esposa e Filhos. 

 

NOTÍCIAS DA PARÓQUIA 

OFERTÓRIO: O ofertório do passado fim de semana  foi 

de $3,161.00. Para quem não utiliza os envelopes da coleta, 

venha ao cartório paroquial para se inscrever. Avisar se 

mudou de endereço. Muito agredecidos pela vossa 

generosidade e dedicação à Paróquia. 

 

VELAS / CÍRIOS: Quem tiver alguma promessa votiva ao 

Santíssimo Sacramento ou quiser ajudar na compra das velas 

do altar, o favor de se dirigir ao Sr. José Silva, o sacristão da 

manhã ou ligar para o cartório paroquial. 

A FESTA DE SÃO MARTINHO, depois de dois anos, 

vai realizar-se aqui no salão paroquial da nossa igreja. É 

dia 13 de Novembro a partir das 7h00 da noite. 

Haverá, como habitualmente, o magusto de castanhas 

com vinho do porto e outras iguarias tradicionais desta 

festivdade. Não faltará a música dançante. Todos estão 

convidados a participar nesta noite de convívio fraternal. 

O bilhete são $60.00. As crianças até aos 12 anos não 

pagam. Para reserva de mesa o favor de ligar para o 

Cartório Paroquial. 

 

Embora talvez não se pense assim a LIMPEZA e 

ZELADORIA DA IGREJA também é uma actividade 

pastoral. É uma honra ser-se zeladores(as) do "Templo de 

Deus". O nosso grupo é formado por pessoas voluntárias. 

Quem quiser fazer parte deste importante grupo, basta 

comparecer às terças-feiras, normalmente logo após a missa 

das 7:30pm. A encarregada desta importante equipa é a Sra. 

Eneida Merendeiro, de quem se pode conseguir mais 

informações. Na primeira, segunda e terceira terça-feira do 

mês a zeladoria é feita depois da Missa das 8h00 da noite. 

 

No dia 2 de Novembro comemoramos os Dia de Todos os 

FIÉIS DEFUNTOS. Faz parte da nossa fé cristã que as 

almas do Purgatório podem beneficiar do sufrágio dos que 

ainda vivem, pelo que a Igreja recomenda que se reze por elas, 

se ofereça a Missa por sua intenção e se alcancem 

indulgências em seu proveito. Quando rezamos pelos fiéis 

defuntos, como caridade cristã, nós rezamos e oferecemos 

sacrificios ligados à Divina Liturgia da santa Missa, para 

ajudar as almas no purgatorio em purificação para entrarem na 

glória. 

Os envelopes para sufrágio das almas do purgatório 

encontram-se às saídas da igreja. Inscreva neles o nome de 

quem desejar e entregar o envelope nos próximos fins de 

semana. Todos os dias do mês de Novembro, a começar no dia 

1 até dia 30, a Santa Missa será oferecida por aqueles cujos 

nomes são inscritos nos envelopes e que serão colocados 

diante do altar. 

 

Se tem aptidão para ler diante de uma assembleia e se sente 

chamado/a a proclamar a Palavra de Deus exercendo o oficio 

de LEITORES NA MISSA, seja ao domingo ou durante a 

semana, o favor de entrar em contacto com o Sr. Padre 

António Ferreira, o Cartório Paroquial ou a pessoa 

encarregada dos Leitores. O ideal sería em casal, mas todos 

são bemvindos. 

 

A ����	���������	���� agradece a vossa ajuda 

na contribuição das flores para a ornamentação dos altares e 

decoração da nossa igreja em geral. Para quem quiser ajudar 

com as flores, o favor de se dirigir ao Cartório Paroquial ou o 

Sr. José Pessoa (sacristão da manhã). Existe uma caixa de 

donativos (caixa da esquerda) no do local onde se guardam os 

santos oleos. Muito agradecidos pela vossa generosidade. 

 

O GRUPO DE JOVENS 'NOVA GERAÇÃO' voltam a 

iniciar suas actividade no dia 5 de Novembro às 8h00 da 

noite no salão de reunião na residência paroquial. 

 

PARISH ANNOUNCEMENTS 

 

If you are able to read in front of a congregation and feel 

called to proclaim the Word of God by, we are in NEED OF 

LECTORS AT MASS, especially at the 10:15a.m. Sunday 

Mass. Please prayerfully consider about assisting in this 

ministry at our Parish. 

 

The Catechism of the Church reminds us that, as death puts an 

end to human life, it is the time open to either accepting or 

rejecting the divine grace manifested in Christ (1021, cfr 2 

Tim 1:9-10). The Holy Souls are those "who die in God’s 

grace and friendship" but who are "still imperfectly purified… 

after death they undergo purification, so as to achieve the 

holiness necessary to enter the joy of heaven. " (CCC 1030). 

Part of the joy of belonging to the Church is the privilege of 

helping the Holy Souls to enter heaven. PRAYING FOR 

THE HOLY SOULS IN PURGATORY is what the 

Church commends, with "almsgiving, indulgences, and works 

of penance undertaken on behalf of the dead. " (CCC 1032). If 

you would like to remember a loved one, envelopes are 

available at the exits of the church. Please write the name of 

any one you wish and return it next Sunday. They will be 

remembered at all Masses throughout the month of November 

from the 1st to the 30th. 

 

PE. JOSÉ LEBRE CAPOTE 

 

(Continuação do Boletim  Ano LXIII/No. 37, de 12 de Setembro  de 2021) 

 

      A celebração continuou no interior do templo a dedicar. A 

dedicação, em geral, é um acto pelo qual uma coisa é separada 

de um uso comum e profano para um uso sagrado, ou pelo 

qual uma pessoa ou coisa é dedicada ao serviço e adoração a 

Deus por orações, ritos e cerimônias. Como o cuidado da 

Igreja particular, isto é, a 

Diocese é confiada ao 

bispo, é sua responsabi-

lidade dedicar a Deus as 

novas igrejas construídas 

na sua diocese. 

A celebração da Eucaris-

tia está inseparavelmente 

ligada ao rito da dedi-

cação de uma igreja; 

quando uma igreja é de-

dicada, portanto, os tex-

tos litúrgicos do dia são omitidos e os textos próprios do rito 

são usados para a liturgia da Palavra e para a liturgia da 

Eucaristia. 

      A primeira leitura que foi lida em latim (e na homilia em 

português) foi do profeta Neemias. A leitura desta passagem, 

mesmo durante a época do Advento, é obrigatória e nela 

 

A entrada solene no dia da 

dedicação.. 



                 

vemos Neemias que fala ao povo de Jerusalém reunido na 

presença do escriba Esdras para ouvir a proclamação da lei de 

Deus (Ne 8: 1-4a, 5- 6, 8-10). Depois das leituras, o Sr. 

Arcebispo proferiu a homilia, na qual explicou as leituras 

bíblicas e o significado da dedicação de uma igreja. A 

profissão de fé foi em seguida cantada e no lugar das 

intercessões a Ladainha dos Santos foi também cantada. 

      A celebração da Eucaristia é o rito mais importante e 

necessário para a dedicação de uma igreja. No entanto, de 

acordo com a tradição da Igreja no Oriente e no Ocidente, uma 

oração especial de dedicação também é rezada. Esta oração é 

um sinal da intenção de dedicar a igreja ao Senhor para 

sempre e um pedido pela sua bênção. 

      Procedeu-se então ao ritos de unção, incensação, cobertura 

e iluminação do altar. Os ritos de unção, incensação, cobertura 

e iluminação do altar expressam em sinais visíveis vários 

aspectos da obra invisível que o Senhor realiza por meio da 

Igreja em sua celebração dos divinos mistérios, especialmente 

a Eucaristia. 

      Depois fez-se a unção do 

altar e das paredes da igreja, 

com o santo Oleo do Crisma. 

Assim o Altar se torna um sím-

bolo de Cristo, que, antes de 

todos os outros, recorda que Ele 

é chamado 'O Ungido'. No rio 

Jordão o Pai o ungiu com o 

Espírito Santo e o constituiu 

Sumo Sacerdote para que no 

altar do seu Corpo ele ofere-

cesse o sacrifício da sua vida 

pela salvação de todos. A unção 

da igreja significa que ela é 

entregue total e perpetuamente 

ao culto cristão. De acordo com a tradição litúrgica, existem 

doze unções. Na nossa igreja paroquial foram feitas apenas 

quatro, como símbolo de que a igreja é uma imagem da cidade 

santa de Jerusalém. 

      Depois fez-se a bênção do incenso. O incenso é queimado 

no altar para significar que o sacrifício de Cristo, ali 

perpetuado em mistério, ascende a Deus como um odor de 

doçura e também para significar que as orações do povo 

sobem agradáveis e aceitáveis, alcançando o trono de Deus. A 

incensação da nave da igreja indica que a dedicação a torna 

uma casa de oração, mas o povo de Deus foi incensado 

primeiro, porque é o templo vivo no qual cada membro é um 

altar espiritual. 

      A cobertura do altar com os panos de linho, o colocar das 

velas e as flores, foi o que seguiu. Tudo isto é para indicar que 

altar cristão é o altar do sacrifício eucarístico e a mesa do 

Senhor. Em torno dela, sacerdotes e pessoas, por um único e 

mesmo rito, mas com uma função diferente, celebram o 

memorial da morte e ressurreição de Cristo e participam de 

sua ceia. Por isso o altar é preparado como mesa do banquete 

sacrificial e adornado como festa. 

      Então se fez a iluminação do altar. A iluminação do altar 

foi o acender das velas que eram seis, mais uma pela presença 

do bispo. Em seguida se acenderm todas as velas nos altares 

laterais e as luzes. A iluminação da igreja nos lembra que 

Cristo é a luz que veio para iluminar as nações. O seu brilho 

resplandece na Igreja e através dela para toda a família 

humana. 

Continua no próximo boletim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Thomas Boland na 

homilia. 
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JEWELERS, INC.
87 Ferry St. Newark, NJ 07105

973-344-9261

O L S H I N S   P H A R M A C Y
Lafayette Corner Congress St., Newark, NJ

ESTABLISHED IN 1907

This coupon represents $5 that may be used toward the purchase of any and all merchandise available at  Olshins Pharmacy. However this coupon is 
null and void for those items in which discounting is published by Federal and New Jersey laws and regulations. 

VALID WITH $15.00 MINIMUM PURCHASE. LIMIT ONE COUPON PER CUSTOMER.

C E L E B R A T I N G
1 0 0  Y E A R S 

O F  S E R V I C E $5
$5$5

$5$5

Mundial Agency
60 WILSON AVENUE
NEWARK, NJ 07105

Email: Mundial.agency@verizon.net 

Especializados Em Seguros
Carros - Casas - Apartamentos
Antes da sua renovação venha

e faça a sua comparação!

Outros Services Que Oferecemos:
Viagens - Aluguer de carros em Portugal 

Income tax – Serviço de Imigração

Tel: 973-589-3003 
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11 Ferdon St., Newark, NJ

344-0102

Bar & Liquor • Restaurant
 Portuguese, American 
 & Spanish Cuisine
 Home of the Steak on a Stone
 “O Rei dos Leitoes” 
 Assado em forno a lenha

665 Monroe Ave., Elizabeth, NJ 07201
Restaurant: 908-354-2525

Take Out: 908-354-4024 • Fax: 908-354-3431
www.valencadining.com

Take-Out

Barbecue
  Nova Alianca
 Bakery & Cafe Bakery & Cafe

Eat Fresh, Eat Local
973-344-4567 • 862-241-1636

121 Ferry St., Newark, NJ
Portuguese Bakery

Birthday Cakes • Buffet
Pastreis de Nara (Custard Cups)...

BUYUS FUNERAL HOME
426 Lafayette St., Newark, NJ 07105 • (973) 344-5172

SHAW-BUYUS HOME FOR SERVICES
138 Davis Ave., Kearny, NJ 07032 • (201) 991-2265

 Mario Teixeira, IV, Mgr. NJ  Lic # 3757 
Mario Teixeira, Jr, Dir. NJ Lic # 2542   -  Monique Teixeira, Dir. NJ Lic # 4048

Serving the Community with Pride and Dignity
Experts in Foreign Shipping  www.buyusfuneralhome.com Pre-Need Planning Available

 SILVA  RECYCLING
 CORPORATION

Recycling Service
Concrete • Marble • Pavers • Brick • Asphalt & More!
973-483-3792

Containers Service
Asphalt • Dirt • Brick • Metal • Concrete • Construction Debris & More!

100 Riverside Ave | Newark

150 years of tradition
186 Ferry Street

113-129 Kossuth Street
Newark, NJ 07105

- 973.589.8875 -

Proud Service Provider 
to Our Lady of Fatima

www.jacintoplumbing.com

Contact Douglas Shaller to place an ad today! 
dshaller@4LPi.com or (800) 477-4574 x6458

Try to be aTry to be a  RainbowRainbow    in someone's cloud.in someone's cloud.

God Bless our God Bless our church and it's church and it's parishioners.parishioners.

- Jonathan Seabra- Jonathan Seabra

Silvio Lavrador, REALTOR®

Cell  908.591.1433  
Office  973.761.0061
silvio.lav@gmail.com
191 Maplewood Ave, Maplewood, NJ 07040
www.NJHomeValueNow.com
Each office independently owned and operated


