NOTÍCIAS COMUNS

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
Por ser hoje, dia 20, o dia mundial das missões, os ofertórios das missas
reverterão para as missões.
FILME “NOS BASTIDORES DO CONCÍLIO VATICANO II”
Retomando o ciclo de conferências mensais, vimos propor-vos desta vez o
filme “Nos Bastidores do Concílio Vaticano II", seguido de um comentário
do professor Juan Ambrósio. Será dia 24 de Outubro, às 21h30, no salão
paroquial de Nova Oeiras.
JORNADA DIOCESANA DAS CAPELANIAS E VOLUNTARIADO
Esta jornada diocesana acontece a 26 de outubro de 2013, a partir das
9h00, nas Irmãs Vicentinas, no Campo Grande.
CONCERTO NO DIA DO BEATO JOÃO PAULO II
O Coro “Christus Ensemble” estará connosco para um concerto comemorativo do dia do Beato João Paulo II, no sábado, dia 26 de outubro, às 21h30,
na igreja de São Julião da Barra. Entrada livre.
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
Como é do conhecimento de todos, a Santa Sé condescendeu na suspensão do feriado do dia 1 de Novembro, a pedido do Governo Português. Todavia, mantém-se o preceito festivo desta Solenidade, pelo que convidamos todos a participarem na Eucaristia desse dia, às 19h00 em ambas as
paróquias.
PALESTRAS PARA CASAIS
O projeto “A Família...é Sagrada!” consta de 10 encontros que têm como
objetivo ajudar as famílias a cumprir a sua tarefa de ser “fermento e luz no
mundo”. O primeiro encontro é já no dia 1 de novembro, às 21h30 em São
Julião da Barra.
MARCAÇÃO DE BATISMOS E CRISMAS
Quem desejar receber os sacramentos do batismo ou do crisma deverá
inscrever-se no cartório paroquial.
BOLSA DE ESTUDO
Se deseja dar uma ajuda para a bolsa de estudo do Sr. Pe. Leonard, por cheque ou em dinheiro, entregue pessoalmente ao pároco, ou
por transferência bancária através do NIB das
respetivas paróquias (indique sempre “bolsa”):

Campanha

Despensa Vazia

 Nova Oeiras –

0046.0012.0060.0103.3429.3

 S. Julião da Barra –

0035.0454.0000.2902.0305.7

PALAVRA DE DEUS .

Próxima Semana

ENLATADOS
“O nosso auxílio vem do Senhor,
que fez o céu e a terra.”
Sal 121, 2
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MENSAGEM DO PAPA PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES

UMA IGREJA POBRE PARA OS POBRES
Este ano, a celebração do Dia Mundial das Missões tem lugar próximo da
conclusão do Ano da Fé, ocasião importante para revigorarmos a nossa
amizade com o Senhor e o nosso caminho como Igreja que anuncia, com coragem, o Evangelho.
Gostaria de encorajar a todos para
que se façam portadores da Boa Nova
de Cristo e agradeço, de modo especial, aos missionários e às missionárias,
aos presbíteros, aos religiosos e às religiosas, aos fiéis leigos que, acolhendo
a chamada do Senhor, deixaram a própria pátria para servir o Evangelho em
terras e culturas diferentes.
Viver com este fôlego universal,
respondendo ao mandato de Jesus
«ide, pois, fazei discípulos de todos os
povos» (Mt 28, 19), é uma riqueza para
cada comunidade e dar missionários
nunca é uma perda, mas um ganho.
Faço apelo para que correspondam
generosamente à voz do Espírito, segundo o próprio estado de vida, e não
tenham medo de ser generosos com o

Senhor.
Bento XVI exortava: «Que “a Palavra do Senhor avance e seja glorificada” (2 Ts 3, 1)! Possa este Ano da Fé
tornar cada vez mais firme a relação
com Cristo Senhor, dado que só n’Ele
temos a certeza para olhar o futuro e a
garantia dum amor autêntico e duradouro» (Porta fidei, 15). Tais são os

A cada doente internado num estabelecimento de saúde corresponde
sempre um membro retirado à comunidade a qual se deve sentir impelida, à semelhança do bom samaritano, a fazer-se próxima e a cuidar
dele. Entregue aos cuidados de profissionais especializados, o doente
deseja e espera, a todo o momento,
recuperar a saúde e regressar ao
conforto do seu lar. Mas enquanto
decorre o internamento experimen-

ta a dor, o sofrimento, o medo, o
abandono, a solidão.
Neste sentido, reveste-se da maior
importância o empenho da comunidade no processo de acompanhamento e visita aos doentes, tanto no
domicílio como no internamento
hospitalar quando ocorrer.
O serviço de assistência espiritual e
religiosa dos hospitais – Capelania é a visibilidade institucional da Igreja
no hospital, que garante ao crente a
assistência espiritual, religiosa e sacramental durante o internamento.
Existe, por isso, associado às capelanias, o voluntariado social católico –
pessoas de boa vontade que se disponibilizam para o serviço dos doentes – e que, para o efeito, recebem
formação espiritual e específica. A
sua presença e colaboração
manifesta a solicitude da comunidade cristã que, deste
modo, estabelece a ligação
com o hospital.
Porque a assistência espiritual
e religiosa é um direito do doente, face aos cuidados integrais de saúde, é igualmente
um dever da comunidade estar presente e acompanhar.

LIVRO DO MÊS . CONVITE A PENSAR
O nosso mundo precisa de gente que pense por sua conta e risco, e este
livro é um convite para o fazer: alargar a própria razão, compreender as
razões dos outros, as suas opiniões e as suas experiências. Aprendendo
dos outros aumentamos a nossa própria capacidade de amar. O autor,
Jaime Nubiola, é filósofo e professor de filosofia.

GRÃO A GRÃO
No fim de semana de 26 e 27, voltaremos a fazer um
ofertório especial para a campanha “Grão a Grão”.
Apelamos à generosidade de todos para tentarmos
pôr fim à dívida paroquial ainda este ano.

HORÁRIOS

S

ob o tema “Estive doente e
visitastes-me” decorre no próximo sábado, dia 26, a I Jornada das Capelanias Hospitalares
da Diocese de Lisboa, cujo objetivo é
refletir acerca desta interpelação de
Jesus.

NOVA OEIRAS

A propósito da Jornada das Capelanias

CICLO DE CULTURA SENIOR
O Centro Social Pastoral de Nova Oeiras vai iniciar
um ciclo de cultura geral destinado aos paroquianos
interessados em conhecer mais acerca da história do
Homem, assim como as suas ferramentas de contacto com outros povos. Disciplinas como: Informática,
História das Religiões, História da Medicina, Inglês, Literatura Portuguesa, entre outras, serão lecionadas já a
partir de Novembro, em horário a definir. Inscrições
abertas durante o mês de Outubro, na secretaria do
Centro.
CRISMAS
Quem desejar receber o sacramento do Crisma deverá
inscrever-se no cartório paroquial. Encontros de formação às segundas-feiras, às 21h30, com início a 21 de
outubro.

EUCARISTIA
Domingo: 9h  12h
Seg e qui: 10h
Qua e sex: 19h
Sábado: 19h  21h30
Cel. Palavra - Ter 19h
RECONCILIAÇÃO
Qua e sex: 17h00
Seg e qui: 10h30
CARTÓRIO
Qua e sex: 16h-19h
Sábado: 10h-13h
ADORAÇÃO
Quinta: 10h-19h
TELEFONE
214431876

● ● ●

SÃO JULIÃO DA BARRA

Diácono Vitor Lourenço

CENTRO COMUNITÁRIO “SENHORA DA BARRA”
Já foi aprovada a licença de construção do futuro centro.
FORMAÇÃO DE ADULTOS E PAIS
Para os que querem aprofundar a sua fé ou receber o
crisma haverá, quinzenalmente, encontros de formação, ao domingo, às 11h30, na fundição de Oeiras.
GRUPO DE APOIO FAMILIAR (GAF)
O GAF da Paróquia de São Julião da Barra precisa de
voluntários com disponibilidade às quintas-feiras, entre as 10h30 e as 13h30. Se estiver interessado/a em
ajudar, contacte-nos pelo telemóvel 960088254 ou
através do e-mail mariaaparecidabrazao@gmail.com.
LOJA SOCIAL PRECISA DE VOLUNTÁRIOS
A Loja Social precisa de voluntários para as segundas,
terças, quartas e sextas das 15h00 às 18h00 e sábados
das 10h00 às 13h00. Caso esteja interessado contacte a
Rosa Maria: 963226074.

EUCARISTIA
Domingo: 10h00  12h
Seg e qui: 19h
Qua e sex: 10h
Sábado: 17h30
RECONCILIAÇÃO
Segu e qui: 17h00
Qua e sex: 10h30
CARTÓRIO
Seg e qui: 16h-19h
Sábado: 10h-12h
ADORAÇÃO
Segunda: 19h30
Quinta: 17h30
1º sábado: 18h30
TELEFONES
214423266 | 917873754

E-MAIL
padre.nuno@gmail.com

