NOTÍCIAS UP

VISITA PASCAL
Se deseja receber a visita do compasso na Páscoa só tem mais esta
semana para se inscrever no acolhimento ou através do site da UP.
CONFISSÕES
Haverá confissões no dia 9 em Nova
Oeiras, às 21h00, e no dia 10, também às 21h00, em São Julião.
AJUDE SEM GASTAR: 0,5 IRS
Através da sua declaração de rendimentos e de uma forma simples e
sem encargos para si, 0,5% do seu
IRS poderá destinar-se à ajuda dos
centros sociais, cujo NIF é:
 CSP Nova Oeiras - 504729500
 CSP São Julião - 503531200
CATEQUESES QUERESMAIS
A próxima catequese quaresmal
será no dia 6, às 18h00, na Sé, proferida pelo D. Nuno Brás. Será
transmitida em direto pelo site do
Patriarcado, pelo portal Sapo e através do Meo Kanal Patriarcado TV.
ANIVERSÁRIO DAS PARÓQUIAS
No dia 14 de abril, dia dos 23 anos
das paróquias da UP, teremos, em
Nova Oeiras, uma conferência sobre
“os jesuítas e o forte de São Julião”
com o Pe. António Trigueiros, precedida de um concerto do coro de
São Julião da Barra, às 21h00.
PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
De 4 a 6 de abril, cerca de 150 paroquianos peregrinam a pé a Fátima.
Se desejar pode juntar-se à Missa
no domingo, em Fátima, às 17:00,
na Capela da Ressurreição (junto á
nova igreja).

PALAVRA DE DEUS .

ENCONTRO DE LITURGIA
No dia 25 de abril realiza-se o encontro vicarial de liturgia, em Linda
-a-Velha. Convidamos todos os que
pertencem a grupos pastorais litúrgicos a participarem.
PASSEIO AO PORTO
De 16 a 18 de junho iremos realizar
um passeio ao Porto. Para mais informações e inscrições, visite o acolhimento ou o site UP.
A FAMÍLIA É SAGRADA
O projeto “A Família… é Sagrada!”
tem como objetivo ajudar os casais
a cumprir a sua tarefa de ser
“fermento e luz no mundo”. O próximo encontro será no dia 11 de
abril, às 21h30, em São Julião.
PEREGRINAÇÃO A TAIZÉ
Estamos a organizar uma peregrinação a Taizé para jovens e famílias
que será de 17 a 24 de agosto. Se
estiver interessado preencha o formulário no site da UP.

CAMPANHA

CABAZ DA PÁSCOA

Próximo domingo:

“No Senhor está a misericórdia e
abundante redenção.”
Sal 129, 7
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Papa Francisco exorta à reconciliação

“É necessário confessar os pecados”
O Papa Francisco destacou a importância do sacramento da reconciliação e disse que é insuficiente pedir
perdão “apenas a Deus” pelos pecados.
“Alguém pode dizer: ‘Eu confessome apenas a Deus’. Sim, podes pedir
perdão a Deus e dizer os teus pecados, mas os nossos pecados são também contra os irmãos, contra a Igreja, por isso é necessário pedir perdão
à Igreja, aos irmãos, na pessoa do
sacerdote”, declarou, na catequese
que apresentou durante a audiência
pública semanal.
Perante dezenas de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro,
o Papa disse ser saudável “ter um
pouco de vergonha” dos erros e dos
pecados que se cometem. “Quando
sentimos o perdão de Jesus, ficamos
em paz”, acrescentou.
Francisco abordou a evolução histórica do sacramento da reconciliação,
na Igreja Católica, e frisou que
“embora a forma ordinária da confissão seja pessoal e secreta”, hoje em
dia, “não se deve perder de vista a
sua dimensão eclesial”.

“Por isso, não basta pedir perdão a
Deus no interiormente, mas é necessário confessar os pecados com humildade ao sacerdote, que representa Deus e a Igreja”, destacou.
Francisco pediu aos presentes, por
várias vezes, que se questionassem
sobre a última vez em que se confessaram e convidou-os a recorrer ao
“ministério da reconciliação” como
um “verdadeiro tesouro”.
"Vai em frente, que o sacerdote será
bom. É Jesus que está lá e Jesus é o
melhor dos padres, Jesus recebe-te,
com tanto amor. Sê corajoso e vai à
Confissão", pediu aos presentes.
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RENOVA-TE

SEMANA SANTA 2014
Domingo de Ramos – 13 de Abril

Desafio
Aclamação
do Evangelho
É tempo de
E porque não
Oração

RENOVA-TE
Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor.
Quem acredita em Mim nunca morrerá
acreditar que o Senhor é misericordioso.
Vou reconciliar-me com Deus.
pedir perdão a quem ofendi?
Salmo 129:
No Senhor está a misericórdia,
no Senhor está a plenitude da redenção.
Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor,
Senhor, escutai a minha voz.
Estejam os vossos ouvidos atentos
à voz da minha súplica.
Se tiverdes em conta as nossas faltas,
Senhor, quem poderá salvar-se?
Mas em Vós está o perdão
para Vos servirmos com reverência.

LIVRO DO MÊS . LUMEN FIDEI
Carta encíclica do sumo pontífice Francisco aos bispos,
aos presbíteros e aos diáconos, às pessoas consagradas
e a todos os fiéis leigos sobre a fé.

08:30 - Procissão (NO)
10:00 - Missa (NO)
11:15 - Procissão (SJB)
12:00 - Missa (NO - SJB)
13:00 - Encontro dos jovens com o pároco
Bênção dos ramos também na Missa vespertina

5ª-feira Santa – 17 de Abril

10:00 - Missa Crismal na Sé Patriarcal
Bênção dos Santos Óleos dos catecúmenos, dos enfermos e do Santo Crisma; renovação das promessas sacerdotais
19:00 - Missa da Ceia do Senhor (NO)
20:30 - Vigília de oração (NO)
21:30 - Missa da Ceia do Senhor (SJB)
23:00 - Vigília de oração (SJB)

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

6ª-feira Santa – 18 de Abril

10:00 - Ofício de Leituras e Laudes (NO - SJB)
15:00 - Paixão do Senhor (NO - SJB)
Narração da Paixão; Adoração da Cruz; Oração
Universal /Ofertório para lugares santos de Jerusalém
16:30 - Terço da Misericórdia
18:00 - Via-Sacra (NO)
21:00 - Via-Sacra (SJB)

Sábado Santo e Vigília - 19 de Abril

10:00 - Ofício de Leituras e Laudes (NO - SJB)
11:30 - Reedição do Símbolo (NO)
22:00 - Vigília Pascal (SJB)
23:00 - Vigília Pascal (NO)
Liturgia da Luz, da Palavra, do Batismo e da Eucaristia

Páscoa - 20 de Abril

12:00 - Missa (NO - SJB)
15:00 - Visita Pascal (NO - SJB)
18:00 - Vésperas e Festa Pascal (NO - SJB)

EUCARISTIA
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
3ª Quinta: 17h30
Sexta: 10:30
1º sábado: 18h30
TELEFONES
214423266 |
917873754
E-MAIL
oeirasup@gmail.com

