NOTÍCIAS UP

18 ANOS DE SACERDÓCIO
No dia 21 de julho, o nosso pároco
celebra 18 anos de ordenação sacerdotal. Todos os anos, celebra
com os seus colegas, na Diocese de
Braga, de forma rotativa, passando
por cada uma das suas paróquias.
Este ano cabe-nos a nós acolher os
sacerdotes bracarenses. A celebração será no dia 21 de julho, às
19h00, em São Julião da Barra. A
Missa será presidida pelo Sr. Bispo
auxiliar de Lisboa, D. José Traquina.
Procuremos participar todos, rezando pelas vocações, acolhendo os
sacerdotes e dando graças pelos
pastores que o Senhor deu à sua
Igreja.
PEREGRINAÇÃO A TAIZÉ
Os jovens interessados a ir a Taizé
de 16 a 25 de agosto podem inscrever-se até ao dia 15 de julho.

CONTAS DE 2013
Já pode consultar no site da UP as
contas das duas paróquias relativas
ao ano de 2013. Os Conselhos Económicos Paroquiais estão disponíveis para qualquer esclarecimento.

MUSICAL CAMP
De 14 a 19 de julho iremos organizar
o Musical Camp, com apoio da Adonia, uma associação cristã internacional de inspiração evangélica que
promove valores cristãos através da
música. Durante a semana terão
muita música mas também momentos fortes de oração e de estudo
bíblico. Esta semana terá um custo
de 50,00 € por participante. Caso
desejem que os vossos filhos participem, agradecemos o preenchimento do formulário respetivo no site da
Unidade Pastoral.
2 CONCERTOS SOBRE ZAQUEU
O Musical Camp termina com musical sobre Zaqueu, a personagem do
Evangelho, que será apresentado
em 2 concertos:
 18 de julho - 21:00 - São Julião
 19 de julho - 21:00 - Nova Oeiras

ESCOLA DE MÚSICA SACRA
A Escola Diocesana de Música Sacra
abriu as inscrições para o próximo
ano letivo. Os interessados deverão
inscrever-se
em:
http://
edmslisboa.webnode.pt/inscrições/
O SILÊNCIO NAS IGREJAS
preenchendo a ficha de inscrição, e
As Igrejas são lugares sagrados para serão contactados posteriormente
o culto prestado a Deus como nos para a prova de admissão.
recorda a palavra do Senhor: “A
minha casa será casa de oração” (Lc TROCA DE LIVROS ESCOLARES
19, 46). É também a casa de Deus, A Paróquia de São Julião da Barra
quer dizer o sinal da sua morada está a realizar a recolha de livros
entre os homens. Ela permanece escolares (edições dos livros a partir
portanto como lugar sagrado mes- de 2011). Os livros devem ser entremo fora das celebrações litúrgicas. gues na Fundição de Oeiras, junto
Saibamos, por isso, conservar o si- do GAF (Grupo de Apoio Familiar) às
lêncio nas igrejas para que aí todos quintas-feiras das 10h00 às 18h00,
possam encontrar a luz da fé..
ou ao segurança a qualquer hora do

PALAVRA DE DEUS .

“A semente caiu em boa terra
e deu muito fruto”
Salmo 64 (65)
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Palavras de Ratzinger sobre o tempo de férias

Poder descansar
Os discípulos colocaram a Jesus o problema do stress e do descanso.
Os discípulos regressavam da primeira
missão, muito entusiasmados com a
experiência e com os resultados obtidos.
Não paravam de falar sobre os êxitos
conseguidos. (…) O movimento era tanto
que nem tinham tempo para comer (…).
Talvez esperassem ouvir algum elogio
por tanto zelo apostólico. Mas Jesus, em
vez disso, convida-os a um lugar deserto,
para estarem a sós e descansarem um
pouco.
Creio que nos faz bem observar neste
acontecimento a humanidade de Jesus
(…). Enquanto os apóstolos se esforçavam cheios de coragem e importância
que até se esqueciam de comer, Jesus
tira-os das nuvens. Venham descansar!
( …) A agitação de qualquer espécie,
mesmo a agitação religiosa não condiz
com a visão do homem do Novo Testamento. Sempre que pensamos que somos insubstituíveis; sempre que pensamos que o mundo e a Igreja dependem
do nosso fazer, sobrestimamo-nos.
Ser capaz de parar é um acto de autêntica humildade e de honradez criati-

va; reconhecer os nossos limites; dar
espaço para respirar e para descansar
como é próprio da criatura humana.
Desejaria mencionar um pequeno
acontecimento que João Paulo II contou
durante o retiro que pregou para Paulo
VI, quando ainda era Cardeal. Falou duma conversa que teve com um cientista,
um extraordinário investigador e um
excelente homem, que lhe dizia: "Do
ponto de vista da ciência, sou um
ateu...". *Mas o mesmo homem escrevia
-lhe depois: "Cada vez que me encontro
com a majestade da natureza, com as
montanhas, sinto que Ele existe".*
Voltamos a afirmar que no mundo
artificial fabricado por nós, Deus não
aparece. Por isso, temos necessidade de
sair da nossa agitação e procurar o ar da
criação, para O podermos contactar e
nos encontrarmos a nós mesmos.

MAPA ANUAL DA DESPESA E RECEITA
DA FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO JULIÃO DA BARRA

ANO 2013
RECEITAS
Ofertórios

DESPESAS
26.697.70 €

Sacramentos e Sacramentais
(Batismos, Matrimónio, Exéquias)

2.645.00 €

Secretaria Paroquial
(Processos Matrimónio, Batismo, Certidões e Certificados)
Receita Extraordinária
(Donativos)

1.585.00 €
33.247.81 €

Ofertas para a Construção do Centro Paroquial
Rendas e Explorações
(Livros, Velas, Venda Natal)

14.794.40 €

2.397.60 €

Juros

632.50 €

SOMA DAS RECEITAS DO ANO 2012

82.000.01 €

TOTAL

82.000.01 €

Culto Divino
(Hóstias, Vinho, Cera, Flores, Estipêndios pagos)
Formação
(Atividades Culturais, Publicações)
Evangelização
(Catecismos, Atividades Catequéticas)
Despesas com Pessoal
(Salários, Seg. Social, Seguros, Subsidio de Transporte, Renda da Casa
Paroquial)

2.948.06 €
769.10 €

0.00€
13.670.22 €

Secretaria Paroquial
(Telefone, Correio, Expediente)

1.380.41€

Taxas e Tributos

6.942.94€

Obras
(Pequenas Reparações)

351.60 €

Despesas Gerais
(Eletricidade, Água, Ornamentações e Decorações)

4.331.81 €

Equipamento
(Informática)

1.146.78 €

Despesas Diversas
(Projeto Centro Comunitário)

29.370.87 €

Ação Social - Donativos, GAF, Apoio às Famílias

7.180.02 €

SOMA DAS DESPESAS DO ANO 2013

68.091.81 €

SALDO POSITIVO

13.908.20 €

TOTAL

82.000.01 €

NOTA: Pode consultar as notas e outros pormenores no site http://unidadepastoral.weebly.com

