NOTÍCIAS UP

MISSAS NA ASSUNÇÃO
No dia 15 de agosto celebramos a
solenidade da assunção de Maria.
Haverá, no dia 14, missa vespertina
às 19h00 e missa no dia 15 às 12h00
em ambas as paróquias.

NOITE DE TAIZÉ
Esta segunda-feira, dia 28, haverá,
às 21h00, noite de oração de Taizé.
Contamos com a presença de todos, especialmente os que irão a
Taizé de 16 a 25 de agosto.

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 todo e qualquer esclarecimento que precisarem.

CONFISSÕES
Durante o mês de agosto, não haverá horário de confissões nem atendimento dos sacerdotes. Necessitando, deverá acertar previamente.

OBRAS NO SALÃO (NO)
Iremos iniciar as obras de colocação do novo chão do salão no do
dia 8 de julho, terça-feira, e durante 3 semanas, não poderemos usar
este espaço. Por isso, as Eucaristias
serão todas na igreja paroquial.
Assim que tudo esteja pronto, avisaremos a comunidade.
GRÃO A GRÃO… (NO)
A campanha “Grão a Grão” permitiu que fosse paga a nossa dívida.
Vamos agora colocar um chão novo no salão. Serão precisos cerca
de 20.000 euros. Neste domingo,
distribuiremos os envelopes desta
campanha para pedir a ajuda de
todos. Muito obrigado!
TROCA DE LIVROS ESCOLARES
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.

PALAVRA DE DEUS .

O Centro Social precisa de um voluntário para o transporte dos
utentes de segunda a sexta-feira.
Contacte por telefone para
214415991 ou 962214472, ou
email: sdmorgado@yahoo.com.br
Temos adoração eucarística todos
os dias: segundas e quintas a partir
das 17h00, terças às 10h00, quartas
e sextas às 10h30, sábados às
18h30.
O GAF precisa de voluntários nas
manhãs de terças e quintas-feiras.
Caso possa ajudar (sobretudo a levantar pesos), contacte-nos pelo
telefone 960088254 ou pelo email
mariaaparecidabrazao@gmail.com

INSTRUMENTUM LABORIS
Já foi publicado o Instrumentum
Laboris para o Sínodo Extraordinário sobre a Família. Leia no site.
MARCAÇÃO DE INTENÇÕES
Quem desejar intenções para a missa, deve marcar no acolhimento

“Quanto amo, Senhor, a vossa lei!”
Salmo 119, 97a
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Ser Igreja para ser equipa vencedora

QUEM VENCEU FOI O GRUPO
O jornal oficial do Vaticano, L’Osservatore Romano, na sua última
edição publicou um artigo muito interessante sobre a final do Mundial
de Futebol no Rio de Janeiro., onde
se pode ler o seguinte: “A final premiou realmente quem mais mereceu
o campeonato. Não acontece sempre, e com frequência o futebol não
premia os melhores. A mentalidade
vencedora não se inventa em poucas
semanas. Pode-se treinar e construir
um grupo vencedor, mas para isto é
preciso tempo.
Sobressaiu o futebol como jogo de
equipa. Pessoalmente, estou contente porque o grupo sobressaiu num
desporto de equipa, o movimento
constante de todos os seus elementos, cada um com as suas qualidades
individuais: astros sim, mas ao serviço de todos. Na África do Sul todos
os convocados alemães jogavam no
campeonato de casa, o Bundesliga.
Os melhores foram construídos e

formados em casa, filhos de um projeto de longo alcance. Agora demonstraram que são os melhores. É
gratificante quando vence a meritocracia. Este Mundial foi um sinal e
uma confirmação. O sinal de que o
conjunto prevalece sobre a individualidade e a confirmação de que para
construir uma equipa vencedora serve o trabalho de meses de um treinador vencedor”.
Finalizámos o ano pastoral. Apesar das dificuldades e fraquezas, podemos olhar para trás e sentir que,
na UP, quem venceu foi o grupo, a
Igreja, a comunidade dos discípulos
de Cristo. Após as férias teremos um
novo ano pastoral. Contamos com
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Horários para o tempo de férias de 2014

NOVA OEIRAS | AGOSTO

SÃO JULIÃO | AGOSTO

Missas

Missas





Não há a Missa da manhã
Quarta e Sexta- 19:00
Sábado – 19:00





Não há a Missa da manhã
Segunda e Quinta – 19:00
Sábado – 17:30



Domingo – 10:30



Domingo – 12:00

Cartório

Cartório








O cartório estará fechado e só abrirá com marcação prévia através do email pnovaoeiras.cartorio@gmail.com
Se necessário poderá dirigir-se ao cartório de São Julião

Acolhimento


O Acolhimento só funcionará de tarde, de 2ª a 6ª feira, e sábado
de manhã até 14 de Setembro

Segunda e Quinta – 17:00 às 19:00
Sábado – 10:00 às 12h00

Acolhimento



Segunda a sábado – 10h00 às 12h00 e das 16h30 às 18h00
(até às 19h00 à segunda e quinta)
Na Terça a Igreja está fechada

Contactos

Contactos









214431876
oeirasup@gmail.com
unidadepastoral.weebly.com

LIVRO DO MÊS . Renascer: do medo à confiança
Este livro, da nossa paroquiana , Raquel Dias, dá conta de como
Deus faz renascer, manifesta a vontade de nos fazermos ao largo, de iramos mais longe na confiança e na certeza que só há
coragem onde há medo e que nada nos perturbará.

214423266 | 917873754
oeirasup@gmail.com
unidadepastoral.weebly.com

YOUBARRA: Maravilhas fez em mim
Jovens de São Julião da Barra lançam CD para angariação
de fundos para a construção do Centro Comunitário
"Senhora da Barra". Ao adquirir o seu CD está a promover
a música religiosa e a ajudar o nosso Centro. Obrigado!

