NOTÍCIAS UP

ENCONTROS VICARIAIS
DA PASTORAL JUVENIL
A Pastoral Juvenil da Vigararia de
Oeiras promove dois encontros:
- Encontro Geral de Animadores EGA (só para responsáveis de grupos de jovens), 4 de novembro,
21h30, igreja de São Julião da Barra.
- Encontro de crismandos e crismados, 9 de Novembro, 14h00, na
igreja de Algés destinado aos jovens
que se preparam para receber o
Crisma em breve e aos crismados
recentes.
GOSPEL WEEKEND
Propomos aos adultos da UP a participação num Gospel Weekend, a
decorrer em Albarraque, de 30 de
janeiro a 1 de fevereiro. Faça a sua
inscrição no site da UP.

CRISMAS
Retomámos a formação de adultos
para o sacramento do Crisma. Em
São Julião é nos 2º e 4º domingos
de cada mês, às 11h30, na Fundição
de Oeiras. Em Nova Oeiras é à 2ªfeira, às 21h30, no centro social.

HORÁRIOS DAS MISSAS
Nos dias 1 e 2 de novembro, iremos
manter os mesmos horários das
missas, sendo as celebrações de
sábado a comemoração de todos os
santos e no dia 2 a comemoração
dos fiéis defuntos. No dia 2, às
15h30, haverá também uma celebração eucarística no cemitério.

“Amarás o Senhor teu Deus
e o próximo como a ti mesmo”
Mt 22, 37-40

unidadepastoral.weebly.com

ESCOLA DE LEIGOS
Inscreva-se no acolhimento ou na
Escola de Leigos à 2ª-feira, 21h30.
BÊNÇÃO DOS ESTUDANTES
No dia 27 de outubro, às 19h00, na
igreja de São Julião, haverá a bênção dos estudantes do secundário.
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CONCERTO FREI HERMANO
Frei Hermano da Câmara regressa
aos palcos com o Nazareno, no dia
13 de dezembro no Campo Pequeno, em Lisboa. O bilhete com lugar
marcado e autocarro para o local e
regresso, custa 30€. A data limite
para comprar bilhetes é 9 de novembro. Pode inscrever-se no acolhimento de cada Paróquia Centro
Comunitário.

N. 091 | 26 de outubro de 2014

1.200

Meta para 2014

1.100
1.000
900
800

Mensagem do Papa Francisco à UP

Papa entrega a UP na mãos de Maria
A 16 de outubro, ao iniciarmos a Caminhada Pré-Sinodal, chegava de Roma
uma mensagem do Papa Francisco para
os peregrinos da UP que foram a pé a
Fátima, mas que se estende a todos os
paroquianos. Com o coração repleto de
gratidão, manifestamos a nossa total
comunhão e fidelidade ao Papa.
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São Julião da Barra
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Centro Comunitário

“Senhora da Barra”
As obras já começaram. Precisamos
da ajuda generosa de todos.

PODE AJUDAR-NOS?

“O Santo Padre viu com apreço a
carta que lhe enviou no dia 1 de Outubro de 2013, em nome pessoal e
das paróquias de Nova Oeiras e São
Julião da Barra, dando testemunho
dos sentimentos que lhes bailavam
na alma pela vinda a Roma da veneranda Imagem de Nossa Senhora de
Fátima para, em Sua presença, se
renovar a entrega da humanidade a

Jesus pelas mãos de Sua Mãe.
Profundamente agradecido por
este sinal de devotamento e presença espiritual, o Bispo de Roma invoca
sobre todos os fiéis das referidas
comunidades paroquiais com o respetivo pastor “a carícia confortadora
do sorriso” da Virgem de Fátima,
repetindo-Lhe: “Abençoai e fortalecei qualquer desejo de bem, reacendei e alimentai a fé, amparai e iluminai a esperança, suscitai e animai a
caridade, guiai-nos a todos 'no caminho 'da santidade (…); reuni-nos a
todos sob a vossa proteção e recomendai-nos a todos ao vosso dileto
Filho, Jesus Nosso Senhor” (Ato de
Entrega, 13.10.2013). “Na certeza de
que cada um de nós é precioso” aos
olhos d'Ela e que nada Lhe “é desconhecido de tudo o que habita nos
nossos corações”, o Papa Francisco
deixa-os a todos na materna mão de
Maria e pede para não se esquecerem de rezar por ele, que de bom

caminho que fez Jesus” que “se fez
frágil” até à Cruz “e ficou forte!” E,
assim devemos nós fazer: “O orgulho,
a suficiência não servem”. Quando se
faz uma construção, afirmou o Santo
Padre, “é necessário que o arquiteto
faça a planta, o projeto.
E qual é a planta da unidade da
Igreja?“A esperança pela qual nós
fomos chamados: a esperança de ir
em direção ao Senhor, a esperança de
viver numa Igreja viva, feita com pedras vivas, com a força do Espírito
Santo. Somente sobre o projeto da
esperança podemos avançar na direção da unidade da Igreja. Fomos chamados a uma esperança grande. Vamos para ela! Mas com a força que
nos dá a oração de Jesus pela unidade; com a docilidade ao Espírito Santo, que é capaz de fazer de tijolos,
pedras vivas; e com a esperança de
encontrar o Senhor que nos chamou,
encontrá-l’O quando chegar a plenitude dos tempos.”

LIVRO DO MÊS . Catequeses sobre os sacramentos
As Catequeses do Papa Francisco sobre os Sacramentos são uma síntese
sobre os sete sacramentos da Igreja. Estas catequeses foram proferidas
pelo Papa nas audiências semanais: destinam-se a toda a Igreja e, como
tal, devem ser acolhidas. O Papa usa uma linguagem simples para apresentar a maior riqueza da Igreja: os mistérios da salvação que Cristo continua a
oferecer a todos.

PROJETO VIDA XXI
O Centro Social Paroquial reabriu o centro de estudos
Projeto Vida XXI. Destina-se a jovens dos 9 aos 14
anos e terá as seguintes valências: apoio pedagógico,
realização de TPC, gabinete de psicologia, explicações,
refeições, transporte, colónias de férias. As inscrições
já estão abertas. Mais informações, através do
214411035 e 916177234 ou pelo e-mail projectoxxi.cspno@gmail.com

HORÁRIOS

Todo o cristão é chamado a trabalhar pela unidade da Igreja! Esta foi a
exortação feita esta semana pelo Papa Francisco. O Papa desenvolveu a
sua homilia partindo da exortação de
São Paulo na Carta aos Filipenses:
“Eu, prisioneiro, vos exorto a construir a unidade na Igreja”. “Fazer a
unidade da Igreja – observou o Papa –
é o trabalho da Igreja e de cada cristão ao longo da história”.
Jesus, reiterou Francisco, é “a pedra sobre a qual nós edificamos a unidade da Igreja”, sem a qual não é possível construir. Não há unidade sem
Jesus: é a nossa segurança”. Para
construir este templo, S. Paulo aconselha-nos a sermos, não propriamente pedras, mas frágeis tijolos. Os conselhos do Apóstolo são de fraqueza,
segundo
a
lógica
humana:
“Humildade, doçura, magnanimidade:
são coisas frágeis, porque o humilde
parece que não serve para nada; a
doçura, a mansidão parecem não servir; a magnanimidade, o ser aberto a
todos, ter o coração grande... E, depois, dizer mais: ‘Apoiando-se juntos
no amor’. Assim se conserva a unidade. E nós transformamo-nos mais em
pedras fortes desse templo quanto
mais frágeis nos tornamos praticando
essas virtudes: humildade, magnanimidade, doçura, mansidão”.
Esse, observou o Papa, é “o mesmo

NOVA OEIRAS

Todo o cristão deve trabalhar pela unidade

SÃO JULIÃO DA BARRA

Papa Francisco pede à Igreja:

EUCARISTIA
Domingo: 9h  12h
Seg e qui: 10h
Qua e sex: 19h
Sábado: 19h
Cel. Palavra - Ter 19h

CICLO DE CULTURA SÉNIOR
Vai iniciar, no Centro Social Paroquial, a 6 de outubro, o
Ciclo de Cultura Sénior que terá as seguintes disciplinas: História das Religiões, História de Portugal Medieval, Colonização do Brasil, Literatura Portuguesa, Inglês,
Espanhol, Conversação de Francês e Informática. Pode
inscrever-se na Secretaria do Centro.

RECONCILIAÇÃO
Qua e sex: 17h00
Seg e qui: 10h30

***

ADORAÇÃO
Quinta: 10h-19h

Ser solidário faz bem ao coração. Por isso, o Oeiras
Parque e a Paróquia lançam-lhe um desafio: ajudar a
construir o Centro Comunitário “Senhora da Barra”
para melhorar a vida dos que mais precisam. De 7 a 9
de novembro lançamos a campanha “Gestos Simples”
para recolha de fundos, alimentos e material escolar,
no Oeiras Parque. Precisamos de voluntários para os 3

Em sintonia com o “sonho missionário” do Papa Francisco e do nosso bispo, estamos em caminhada présinodal. O próximo encontro será a 13 nov., às 21h30.
Tem medicamentos dentro do prazo de validade e que
já não está a tomar? O GAF precisa de medicamentos
para as famílias carenciadas. A sua doação pode ser
entregue, em qualquer horário, todos os dias da semana, ao segurança da Fundição de Oeiras.
Precisamos de voluntários: catequese, preparação de
batismos (se possível, casais), coro, acólitos, visitadores dos doentes, GAF (apoio às famílias pobres), Loja
Social e multimédia.
Vamos apoiar o Centro Comunitário “Senhora da Barra”. Ajude-nos a concretizar este sonho, dando o seu
contributo pelo NIB - 0035 045 4000 0290 2030 57.

CARTÓRIO
Qua e sex: 16h-19h
Sábado: 10h-13h

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
Quinta: 19h30
Sexta: 10:30
1º sábado: 18h30
TELEFONES
214423266 |
917873754
E-MAIL
oeirasup@gmail.com

