NOTÍCIAS UP

DIA VICARIAL DA JUVENTUDE
As Jornadas Vicariais da Juventude
decorrerem em Linda-a-Velha, sob
o tema "Onde te leva a Sua Luz?",
nas quais se pretende abordar a
missão no quotidiano. Rezemos por
todos os participantes.
PE. NUNO TOVAR DE LEMOS
No dia 27 de fevereiro, às 21h00, o
Pe. Nuno Tovar de Lemos estará em
São Julião da Barra. O tema desta
conferência será “A Fé atua pela
caridade” e terá início com um concerto dos jovens YOUBARRA.
DIA DE ORAÇÃO BENTO XVI
No dia 28 de fevereiro, fará um ano
que o Papa Bento XVI concluiu o seu
pontificado. A comunidade UP está
toda convidada a participar no terço, às 18h15, em Nova Oeiras, seguindo-se a Missa onde rezaremos
o Te Deum em ação de graças pelo
dom de Bento XVI.
A FÉ ATUA PELA CARIDADE
O módulo "A fé atua pela caridade",
com o Dr. Juan Ambrósio, será nos
dias 26 e 28 de fevereiro, na paróquia de São Julião da Barra. O valor
total a ser pago pela formação será
de 175 euros, valor que será dividido pelas pessoas inscritas.
PEÇA O SEU RECIBO
Todos aqueles que fizeram donativos para obras da igreja, podem
solicitar o recibo que lhes permite
deduzir 25% na sua declaração de
IRS (é imprescindível a indicação da
morada e número de contribuinte).
Esta é uma forma de agradecermos
a sua contribuição.

PALAVRA DE DEUS .

AJUDE SEM GASTAR: 0,5 IRS
Através da sua declaração de impostos e sem encargos para si,
0,5% do seu IRS poderá destinar-se
à ajuda dos nossos centros sociais,
estando assim a contribuir para o
bem estar dos idosos e das famílias
carenciadas da nossa paróquia. Deixamos aqui o NIF:
 CSP Nova Oeiras - 504729500
 CSP São Julião - 503531200
PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
Este ano a peregrinação a pé a Fátima será de 4 a 6 de abril, sob o tema: “Envolvidos no amor de Deus”.
Inscreva-se no acolhimento ou no
site UP. Os lugares são limitados!
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Uma tarefa constante para cada cristão

Criar laços

TEOLOGIA MORAL
Já pode inscrever-se no 2º semestre
da Escola de Leigos, desta vez sobre
temáticas da teologia moral. As aulas são à segunda-feira, às 21h30.
Inscreva-se na própria aula ou no
acolhimento de São Julião.

INTENÇÕES
DO SANTO PADRE
Para que seja promovido
um autêntico desenvolvimento,
respeitoso da dignidade
de todas as pessoas
e de todos os povos.
Para que os cristãos
das diversas confissões
caminhem em direção
à unidade desejada por Cristo.

“O Senhor é clemente
e cheio de compaixão.”
Sal 102, 8

Numa das Missas com crianças, em
Nova Oeiras, depois de interpelados
sobre o que era ser “pescador de
homens", o Diogo afirmou que era
"criar laços!" Fantástico! E uma pequena criança tinha percebido o que
é ser cristão e o que é ser Igreja. De
facto, ser cristão é criar laços de comunhão e de amizade!
Como cristãos, fomos chamados e
somos enviados pela Igreja. É em
nome da Igreja e no serviço ao Reino
de Deus na obediência à Igreja, que
exercemos a missão de ser testemunhas! Por isso, a Igreja confiou-nos a
tarefa de criar laços, de edificar, promover, zelar e cuidar ao máximo da
comunhão fraterna. Foi sempre esse
o desejo de Jesus e deve ser sempre

o nosso: "Pai que eles sejam um,
como tu e eu somos um... para que
o mundo acredite" (Jo 17, 21). Só
assim podemos ser verdadeiros discípulos, só assim somos Igreja: promotores da comunhão, construtores
da unidade, criadores de laços!
Agora, há que dar o nosso melhor
para que em tudo se mostre a beleza e o amor de Deus. Temos de reconhecer que há coisas a melhorar,
mesmo na Eucaristia. E como dizia o
Papa, também eu espero que todos
«se esforcem por atuar nos meios
necessários para avançar no caminho duma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão» (EG 25). (continua...)

«Neste momento, não nos serve
uma simples administração» (EG 25),
ou celebrações muito arrumadas,
mas que não envolvem nem comprometem os membros da comunidade. Se acolhemos o amor de Deus
que nos devolve o sentido da vida,
como é que podemos conter o desejo de o comunicar aos outros? (cf.
EG 8). E comunicá-lo com verdade,
mas também com beleza e em jeito
de festa!
Como tanto deseja o Papa Francisco,
também nós devemos sonhar "com
uma opção missionária capaz de
transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se
tornem um canal proporcionando
mais à evangelização do mundo atual que à auto-preservação. A reforma das estruturas, que a conversão
pastoral exige, só se pode entender
neste sentido: fazer com que todas
elas se tornem mais missionárias,
que a pastoral ordinária em todas as
suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes
pastorais em atitude constante de
«saída» e, assim, favoreça a resposta
positiva de todos aqueles a quem
Jesus oferece a sua amizade.

Sigamos, pois, a voz da Igreja na voz
do Papa e do nosso Bispo e assim
estaremos confirmados na fé e no
nosso anúncio missionário, mas
sempre na humildade. A humildade
é um pilar e sinal da pertença à Igreja. «Uma pessoa que não é humilde,
não pode sentir com a Igreja, sentirá
aquilo que lhe agrada», apontou o
Papa. Para Francisco, «o cristão não
é um batizado que recebe o Batismo
e depois segue em frente pela sua
estrada. O primeiro fruto do Batismo
é fazer-te pertencer à Igreja, ao povo
de Deus».
Fica sobretudo uma palavra de gratidão aos nossos catequistas que, semana após semana, dando do seu
tempo e das suas vidas, se esforçam
por ajudar a viver a essência do discipulado cristão. E não o fazem dando fórmulas nem pondo a decorar
orações nem mandamentos, mas
ajudam as crianças e os jovens a
crescer na fé, fazendo da catequese
“não uma aprendizagem mas uma
iniciação à vida cristã” (João Paulo II,
Catechesi Trandendae, 6.18.21). E
sempre que seguimos a Cristo, estamos a pescar homens, a “criar laços”.
Pe. Nuno

LIVRO DO MÊS . A FORÇA DO EXEMPLO
A formação dos filhos é uma tarefa urgente, insubstituível e difícil.
Nestas páginas o autor, Francisco Faus, centra-se no dever de dar o
exemplo, mas ajudando-nos a cumpri-lo com inúmeros conselhos práticos. É um dever ao qual não nos podemos furtar.

GRUPO DE JOVENS
Uma vez que não há grupos de jovens, gostaríamos de
apostar neste sentido. Se estás interessado, envia-nos
um email para oeirasup@gmail.com.
CATEQUESE DE ADULTOS PAROQUIAL
Gostaríamos de formar um grupo paroquial de catequese para adultos. Se tiver interesse em participar,
escreva-nos para o email oeirasup@gmail.com.

HORÁRIOS

Criar laços

NOVA OEIRAS

(continuação)

ASPIRADOR PRECISA-SE
Vimos solicitar a vossa ajuda para adquirirmos um aspirador com a potência adequada para a limpeza do salão
paroquial e da igreja. Se quiser dar o seu contributo,
pode fazê-lo através do NIB da paróquia: 0046 0012
0060 0103 3429 3.
DOAÇÃO DE MÓVEIS
Pede-se a todos os paroquianos para nos doarem móveis que não precisem para os podermos vender a favor do Centro Social Paroquial.
● ● ●

SÃO JULIÃO DA BARRA

A necessidade de uma renovação eclesial permanente

EUCARISTIA
Domingo: 9h  12h
Seg e qui: 10h
Qua e sex: 19h
Sábado: 19h
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
EUCARISTIA

NOITE DE ORAÇÃO DE TAIZÉ
Nesta segunda, por ser a última segunda-feira do mês,
às 20h30, teremos noite de oração de Taizé.
FESTA DE CARNAVAL
O centro social está a organizar uma festa de Carnaval
e apela à participação de toda a paróquia. Se tem vontade e ideias para dinamizar, preparar e ajudar nesta
festa de todos contate a Sandra Morgado: 21 441 59
91 ou sdmorgado@yahoo.com.br.
EQUIPA DE OSTIÁRIOS
Precisamos de voluntários, disponíveis e com forte
sentido de Igreja, para formar uma equipa de ostiários
da paróquia que se encarregue da preparação das celebrações litúrgicas e zele pelo asseio da Igreja. Se tem
disponibilidade, informe-nos pelo email: oeirasup@gmail.com

Domingo: 10h00  12h
Seg e qui: 19h
Qua e sex: 10h
Sábado: 17h30
RECONCILIAÇÃO
Seg e qui: 17h00
Qua e sex: 10h30
CARTÓRIO
Seg e qui: 16h-19h
Sábado: 10h-12h

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO
Continuamos a ter a adoração do Santíssimo todas as
sextas-feiras, das 10h30 às 12h00.

ADORAÇÃO
3ª Quinta: 17h30
Sexta: 10:30
1º sábado: 18h30

TERÇO À TERÇA
Continuamos a rezar o terço, todas as terças-feiras, às
20h30.

TELEFONES
214423266 |
917873754
E-MAIL
oeirasup@gmail.com

