NOTÍCIAS UP

VISITA DO PATRIARCA
CORPO DE DEUS
Em breve teremos a visita de D. Ma- No dia 22 de junho celebramos a
nuel Clemente à Unidade Pastoral Solenidade do Corpo e Sangue de
nos seguintes dias:
Cristo. Em Lisboa esta festa tem o
ponto alto na Procissão do Corpo de
9 de junho
Deus. A Procissão será, não apenas
19:00 - Eucaristia (SJB)
ocasião de vivermos intensamente a
20:00 - Encontro com os crismandos nossa fé, mas também de a testemunharmos. A Procissão sai da Sé
14 de junho
Patriarcal às 17h00.
17:30 - Eucaristia com Crisma (SJB)
19:00 - Cerimónia comemorativa da MARCELO REBELO DE SOUSA
construção do Centro Comunitário No dia 6 de Junho, sexta-feira, às
"Senhora da Barra"
20h30, na Igreja de São Julião da
Barra, teremos connosco o Dr.
A FAMÍLIA É SAGRADA
Marcelo Rebelo de Sousa para um
O projeto “A Família… é Sagrada!” debate sobre a relação dos jovens
tem como objetivo ajudar as famí- com a Igreja, a sociedade e a polítilias a cumprir a sua tarefa de ser ca.
“fermento e luz no mundo”. O próximo encontro será dia 6 de junho, AULAS DE RELIGIÃO E MORAL
às 21h30, em São Julião.
É importante, em contexto educativo, que as crianças e os jovens tePASSEIO AO PORTO
rem uma disciplina que os ajude a
De 16 a 18 de junho iremos realizar fazer uma leitura cristã da vida, da
um passeio ao Porto. Para mais in- cultura, da sociedade e dos conteúformações e inscrições visite o aco- dos que aprendem nas outras discilhimento ou o site UP.
plinas. Matricule o seu filho!
PEREGRINAÇÃO A TAIZÉ
Estamos a organizar uma peregrinação a Taizé para jovens, de 16 a 24
de agosto. Se desejas participar,
preenche o formulário no site UP.
NOVENA DE PENTECOSTES
Desde o dia 31 de Maio, estamos a
rezar, em Nova Oeiras, a Novena ao
Espírito Santo em preparação para a
festa de Pentecostes. Esta novena
terminará com a vigília de Pentecostes, ao jeito carismático, às 21:00,
na igreja paroquial de Nova Oeiras.

PALAVRA DE DEUS .

CAMPANHA

AJUDA PASCAL

Próximo domingo:

MASSAS

“Ergue-se Deus, o Senhor,
em júbilo e ao som da trombeta.”
Sal 47, 6.
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Mensagem do Papa para o 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais

Autêntica cultura do encontro
Hoje vivemos num mundo que está a
tornar-se cada vez menor parecendo, por isso, que deveria ser mais
fácil fazermo-nos próximos do outro.
Tenho-o repetido já diversas vezes:
prefiro uma Igreja acidentada que sai
pela estrada e quando falo de estrada penso nas estradas do mundo
onde as pessoas vivem: entre estas
estradas estão também as digitais,
congestionadas de humanidade,
muitas vezes, ferida: homens e mulheres que procuram uma salvação
ou uma esperança.
Abrir as portas das igrejas significa
também abri-las no ambiente digital,
seja para que as pessoas entrem,
independentemente da condição de
vida em que se encontrem, seja para
que o Evangelho possa sair ao encontro de todos. Somos chamados a
testemunhar uma Igreja que seja
casa de todos.
Seremos nós capazes de comunicar o
rosto duma Igreja assim? A comunicação concorre para dar forma à vocação missionária de toda a Igreja, e
as redes sociais são, hoje, um dos
lugares onde viver esta vocação de

redescobrir a beleza da fé e do encontro com Cristo. Inclusive no contexto da comunicação, é precisa uma
Igreja que consiga levar calor, inflamar o coração.
Não tenhais medo de vos fazerdes
cidadãos do ambiente digital. É importante a atenção e a presença da
Igreja no mundo da comunicação,
para dialogar com o homem de hoje
e levá-lo ao encontro com Cristo:
uma Igreja companheira de estrada
sabe pôr-se a caminho com todos.
Neste contexto, a revolução nos meios de comunicação e de informação
é um grande e apaixonante desafio
que requer energias frescas e uma
imaginação nova para transmitir aos
outros a beleza de Deus.

“Os Onze discípulos partiram para a
Galileia, em direção ao monte que
Jesus lhes indicara. Quando O viram,
adoraram-n’O; mas alguns ainda
duvidaram.” (Mt 28, 16-17).

É também por isso que, sempre que
entramos numa igreja, onde está o
Santíssimo Sacramento, nos ajoelhamos pois reconhecemos, na hóstia
consagrada a presença real e substancial de Cristo, nosso verdadeiro
Deus e Salvador, a quem prestamos
todo o culto e adoração.
Isto também se aplica ao momento
da consagração, na Missa. Salvo algumas exceções, todos devem ajoelhar no momento por altura da oração eucarística. Assim nos recomenda a Instrução Geral do Missal Romano:

VENDA SOLIDÁRIA
Como em todos os últimos fins-de-semana de cada
mês, temos a habitual venda solidária no salão paroquial. Passe por lá!
CPM
Os noivos interessados em participar no CPM, que
começa a 2 de junho, devem inscrever-se no cartório
paroquial ou através do email: oeirasup@gmail.com.

“Os fiéis estão de joelhos durante a
consagração, exceto se razões de
saúde, a estreiteza do lugar, o grande número dos presentes ou outros
motivos razoáveis a isso obstarem.
Mantenha-se louvavelmente, onde o
haja, o costume de o povo permanecer de joelhos desde o fim da aclamação do Sanctus até ao fim da Oração eucarística... Para se conseguir a
uniformidade nos gestos e atitudes
do corpo na mesma celebração, os
fiéis devem obedecer às indicações
que, no decurso da mesma, lhes forem dadas pelo diácono, por um ministro leigo ou pelo sacerdote, de
acordo com o que está estabelecido
no Missal” (IGMR, n. 43).
Na fidelidade à Igreja, adoremos a
Jesus, nosso Deus!

LIVRO DO MÊS . Conhecer-se
É animador verificar as vastas consequências pela simples prática diária
de uns minutos de exame da própria consciência. É um colocar-se sob o
foco do olhar de Deus e, a essa luz, repassar as raízes e os recantos do
comportamento. O autor sugere técnicas para esta prática cristã em

ARRAIAL DA PARÓQUIA
Nos próximos dias 21, 22 e 23 decorrerá o habitual arraial da paróquia. Espera-se uma grande festa paroquial.
● ● ●

SÃO JULIÃO DA BARRA

Este relato do Evangelho de Mateus,
dá-nos conta que, por ocasião da
ascensão de Jesus, os discípulos já
reconheciam a divindade de Cristo e,
prova disso, quando O viram, postraram-se, adorando-O. Como dizia o
Papa Bento XVI, “pôr-se de joelhos
na oração exprime precisamente a
atitude de adoração perante Deus”.

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE
Estão a decorrer as inscrições para a catequese da
infância e juventude até ao dia 28 junho, no horário
habitual da catequese: sábados das 9h30 às 12h00 e
das 17h30 às 18h45.

ARRAIAL PAROQUIAL
No próximo dia 28 junho teremos no parque de estacionamento da igreja o arraial paroquial. As receitas obtidas reverterão a favor da construção do futuro Centro
Comunitário “Senhora da Barra”.
ENCERRAMENTO DA CATEQUESE
No dia 10 de junho teremos o encerramento da catequese com passeio e piquenique, a partir das 11h00,
no estádio do Jamor.
INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE
Encontram-se já abertas as inscrições para a catequese
do próximo ano 2014/2015, no secretariado, na Fundição, durante o horário da catequese.
COLÓNIA DE FÉRIAS DA CATEQUESE
Já demos início às inscrições para a Colónia de Férias da
Catequese que será de 30 de junho a 11 de julho! Inscrevam-se para, juntos, irmos de férias com Jesus. Todas as informações serão disponibilizadas no Secretariado da Catequese, na Fundição de Oeiras.
DEVOÇÃO AO CORAÇÃO DE MARIA
Participe na devoração reparadora dos cinco primeiros
sábados de cada mês, em honra do Coração de Maria.
O próximo será no dia 6 de junho.

HORÁRIOS

Ajoelhar exprime a adoração a Deus

NOVA OEIRAS

Na solenidade da Ascensão adoramos a Deus

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
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

