NOTÍCIAS UP

YOUBARRA EM CONCERTO
Não perca o concerto dos YouBarra,
no dia 2 de julho, às 21h30, em São
Julião da Barra.
PEREGRINAÇÃO A TAIZÉ
Estamos a organizar uma peregrinação a Taizé para jovens de 16 a 25
de agosto. Se estiver interessado,
inscreva-se no site da UP.

TROCA DE LIVROS ESCOLARES
O ano escolar já terminou e a paróquia de São Julião está a realizar a
recolha de livros escolares (edições
dos livros a partir de 2011). Os livros
devem ser entregues na Fundição
de Oeiras, junto do GAF (Grupo de
Apoio Familiar) às quintas-feiras das
10h00 às 18h00, ou ao segurança a
qualquer hora do dia.

AULAS DE RELIGIÃO E MORAL
É importante, em contexto educativo, que as crianças e os jovens tenham uma disciplina que os ajude a
fazer uma leitura cristã da vida, da
cultura, da sociedade e dos conteúdos que aprendem nas outras disciplinas. Matricule o seu filho!

MUSICAL CAMP
De 14 a 19 de julho iremos organizar
o Musical Camp, com apoio da Adonia, uma associação cristã internacional que promove valores cristãos
através da música. Para a realização
deste projeto são necessários um
mínimo de 30 inscrições de crianças
e jovens entre os 7 e os 18 anos. A
BOLSA DE ESTUDO
Paróquia de São Julião cede as instaSe deseja contribuir para a bolsa de lações da catequese, o fornecimenestudo do Sr. Pe. Leonard, pode fazê to das refeições, bem como alguns
-lo através de cheque ou dinheiro dos nossos jovens que participarão
(entregue pessoalmente ao pároco), também como monitores. Esta seou por transferência bancária atra- mana terá um custo de 50,00 € por
vés do NIB das respetivas paróquias participante. Caso desejem que os
(indique sempre “bolsa”):
vossos filhos/educandos participem
nesta atividade, agradecemos o pre NO – 004600120060010334293
enchimento do formulário de inscri SJB - 003504540000290203057
ção, cujo link segue abaixo. Lembramos, no entanto, que serão necesSÍNODO DIOCESANO
sárias pelo menos 30 inscrições para
O Patriarcado de Lisboa vai viver um se poder avançar.
Sínodo diocesano em 2016. A Diocese de Lisboa é, assim, convidada a ESCOLA DE MÚSICA SACRA
viver em estado permanente de A Escola Diocesana de Música Sacra
missão. Neste domingo vai fazer-se abriu as inscrições para o próximo
o lançamento e apresentação do ano letivo. Os interessados deverão
Sínodo Diocesano “que toda a Dio- inscrever-se
em:
http://
cese começará a viver no próximo edmslisboa.webnode.pt/inscrições/
ano pastoral”.
preenchendo a ficha de inscrição, e
serão contactados posteriormente
para a prova de admissão.

PALAVRA DE DEUS .

“A sua mensagem ressoou
por toda a terra .”
Salmo 18 (19)
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Consagração de Nova Oeiras ao Coração Imaculado de Maria

“O meu Imaculado Coração triunfará!”
Estamos unidos no amor de Cristo e
queremos que Deus seja glorificado e o
seu Reino chegue a todos os seus filhos.
Cada um de nós contribui para a realização desses desígnios celestes. É preciso,
porém, estarmos atentos à vontade de
Deus e à sua pedagogia.
Diz S. Luís de Montfort na introdução
do Tratado da Verdadeira Devoção: “Foi
por meio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo e por meio
dela que Ele deve reinar no mundo
(T.V.D., n. 1)”.
Em Fátima, a Virgem Maria confirma
as palavras de S. Luís quando diz: “Por
fim meu Imaculado Coração triunfará”, e
indica-nos o meio que Deus estabeleceu
para que aconteça esse triunfo: “O meu
filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração”.
A consagração ao Coração de Maria
consiste numa total entrega a Nossa
Senhora. Por esta consagração, acolhemos Maria na nossa paróquia e nas nossas vidas e ela acolhe-nos na escola do
seu Imaculado Coração, onde aprendemos o verdadeiro amor a Deus e ao próximo, na fidelidade às promessas do

Batismo. Fazer esta consagração é dar o
nosso sim total a Jesus que nos deu Maria por mãe, mestra e formadora.
“Quando virá esse tempo feliz em que
Maria será estabelecida Senhora e Soberana dos corações, para submetê-los
plenamente ao império do seu grande e
único Jesus? Então, coisas maravilhosas
acontecerão neste nosso mundo, onde o
Espírito Santo, encontrando a sua querida Esposa como que reproduzida nas
almas, a elas descerá abundantemente,
enchendo-as dos seus dons, particularmente do dom da sabedoria, a fim de
operar maravilhas de graça.

Cercar, explicou o Papa, significa
«difundir falatórios e calúnias». Assim, «preparam-se para destruir o
justo». Não podem aceitar que haja
um justo «contrário às nossas obras;
ele censura-nos por violar a lei e acusa-nos de contrariar a nossa educação». Palavras que delineiam o perfil
dos profetas perseguidos «em toda a
história da salvação». Foi Jesus
quem «o disse aos fariseus», como
narra «o célebre capítulo 23 de são
Mateus, cuja leitura nos fará bem».
Ele é explícito: «Os vossos pais mataram os profetas mas vós, para eliminar a sua culpa, mandais construir
um bonito sepulcro para os profe-

INSCRIÇOES PARA A CATEQUESE
Estão a decorrer as inscrições para a catequese da infância e juventude até ao dia 28 de junho, no horário
habitual da catequese.
CATEQUESE DE ADULTOS PAROQUIAL
Uma vez que na paróquia não há catequese de adultos, gostaríamos de formar um grupo paroquial. Se
deseja participar, escreva-nos: oeirasup@gmail.com.
VENDA SOLIDÁRIA
Está a decorrer, este fim-de-semana, por ser o último
do mês, a nossa habitual venda solidária no centro
social. Não se esqueça de passar por lá!

tas!».
Os cristãos são perseguidos «porque
a esta sociedade mundana e tranquila que não quer problemas dizem a
verdade e anunciam Jesus Cristo».
Hoje nalguns países existe «até a
pena de morte, a prisão por conservar o Evangelho em casa, por ensinar
o catecismo!». «Um católico dessas
regiões disse-me que é proibido rezar juntos! Só é possível rezar sozinho e escondido». Para celebrar a
Eucaristia organizam «uma festa de
aniversário!» para eludir a polícia!».
O Papa concluiu pedindo ao Senhor
«a graça de ir pelo seu caminho, até
com a cruz da perseguição».

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
que se baseia na busca do perfil de filho de 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

● ● ●

SÃO JULIÃO DA BARRA

Hoje os cristãos mártires e perseguidos são mais numerosos do que nos
primórdios da Igreja e em certos países é até proibido rezar em comunidade. O trecho do livro da Sabedoria
(2, 1.12-22) proclamado na liturgia
revela «como é o coração dos ímpios, de quantos se afastaram de
Deus e se apoderaram da religião», e
como é a sua «atitude em relação
aos profetas», até à perseguição.
São pessoas conscientes de estar
diante de um justo, como diz a Escritura: «Cerquemos o justo, porque
ele nos incomoda; é contrário às
nossas obras».

GRÃO A GRÃO… PAGAMOS O CHÃO!
A campanha “Grão a Grão” permitiu que, graças ao
esforço e à generosidade dos paroquianos, fosse paga
a nossa dívida. Vamos agora ter de colocar um chão
novo no salão, uma vez que o atual está bastante degradado. Serão precisos cerca de 20.000 euros. É por
isso que lançamos a campanha “Grão a grão, pagamos
o chão” para pedir a ajuda de todos na resolução desta dificuldade. Muito Obrigado!

HORÁRIOS

Onde é proibido rezar

NOVA OEIRAS

Meditações matutinas do Papa Francisco

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE
Encontram-se já abertas as inscrições para a catequese
do próximo ano 2014/2015, no acolhimento.
42 TELEMÓVEIS
Temos 42 telemóveis "TMN 1210" que esperamos trocar, pelo menos, por 20 sorrisos cada um. Ao sorrir,
está a contribuir para construir o novo Centro Comunitário “Senhora da Barra”!
NOITE DE ORAÇÃO DE TAIZÉ
Esta segunda, por ser a última segunda do mês, teremos a habitual noite de oração de Taizé, às 20h30.
TERÇO À TERÇA
Continuamos a rezar o terço, todas as terças-feiras, às
20:30. Convidamo-vos a participar neste gesto em honra a Nossa Senhora.
LAVANDARIA BUBLES
A paróquia agradece à lavandaria Bubles , situada na
Avenida Dom João I, 10-B, todo o apoio que tem dado à
Loja Social . Muito obrigado!

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

