Notícias UP
VIA SACRA VICARIAL

DIA DO PAI

A Via sacra da Vigararia de Oeiras realiza-se
no dia 12 de março, às 16:00 e será na paróquia de Outurela. Convidamos 6 pessoas: 3
para ler e 3 para transportar a cruz e as velas.
Pode informar o pároco da sua disponibilidade.

No dia 19, dia de São José, haverá a bênção
dos pais nas Missas.

BODAS MATRIMONIAIS
Os casais que celebram Bodas de Matrimónio,
podem receber a bênção do Sr. Patriarca que
será dada no Mosteiro de Alcobaça, no dia 28
de maio.

ROTA DOS GOLFINHOS
De 20 a 22 de abril iremos realizar o passeio
UP que este ano nos vai levar até à rota dos golfi
nhos, em Setúbal. Pode fazer a sua inscrição no
acolhimento paroquial ou através do formulário
na internet.

MUSICAL “UM DE NÓS”
Os escuteiros do 1354 convidam- nos a participar no musical “Um de Nós”, nos dias 17 e 18
de abril, nos Salesianos de Manique.

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
A peregrinação a pé a Fátima acontece este
ano de 28 a 30 de abril e terá como tema “O
Meu Imaculado Coração será o teu refúgio”. As
inscrições abrem em breve.

VISITA PASCAL
Se deseja receber a visita do compasso em sua
casa no domingo de Páscoa à tarde, em sua
casa, basta que se inscreva no acolhimento paroquial ou no nosso site em www.unidadepastoral.com

ENCONTRO DE CRISMANDOS
O Encontro Vicarial para Crismandos e Crismados vai acontecer no dia 19 de março, em São
Julião da Barra. Começa às 14h30.

GALA K’ESINHA LY’EYAU
Estamos a organizar uma grande Gala de apoio
ao projeto K’esinha Ly’eau na construção de
uma escola. Será na noite de 26 de março, no
salão paroquial de Nova Oeiras.

DINÂMICA QUARESMAL
Pedimos que todos participem na dinâmica da
Quaresma, entregando os tijolos que vão ser
distribuídos no boletim para construirmos uma
capela que estará pronta na Páscoa. O tamanho da capela vai depender do contributo de
cada um.

OFEREÇA MATERIAL ESCOLAR
Quer oferecer material escolar para crianças de
Benguela? Pode entregar nas caixas à entrada
da igreja. Um lápis fará a diferença.

CURSO PASTORAL FAMILIAR
Participe no 3o módulo de formação da Pastoral
Familiar no dia 18 março, com o tema “exemplos de Pastoral Familiar. Inscreva-se no site.

Mensagem de Fátima
«– Vossemecê que me quer? – perguntei. – Quero que venhais aqui no dia
13 do mês que vem, que rezeis o Terço e que aprendam a ler. Depois direi
o que quero.” (13.06.1917)
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II Domingo
Tempo da Quaresma

1. O outro é um dom
Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma (parte 2)
A parábola inicia com a apresentação dos
dois personagens, mas quem aparece descrito de forma mais detalhada é o pobre:
encontra-se numa condição desesperada e
sem forças para se solevar, jaz à porta do
rico na esperança de comer as migalhas que
caem da mesa dele, tem o corpo coberto de
chagas, que os cães vêm lamber (cf. vv. 2021). En m, o quadro é sombrio, com o homem
degradado e humilhado. A cena revela-se
ainda mais dramática, quando se considera
que o pobre se chama Lázaro, um nome muito promissor pois signi ca, literalmente, «Deus
ajuda». Não se trata duma pessoa anónima;
antes, tem traços muito concretos e aparece
como um indivíduo a quem podemos atribuir uma história pessoal. Enquanto Lázaro é
como que invisível para o rico, a nossos olhos
aparece como um ser conhecido e quase de
família, torna-se um rosto; e, como tal, é um
dom, uma riqueza ines mável, um ser querido,
amado, recordado por Deus, apesar da sua
condição concreta ser a duma escória humana (cf. Homilia, 8 de janeiro de 2016). Lázaro
ensina-nos que o outro é um dom. A justa rela-

ção com as pessoas consiste em reconhecer,
com gra dão, o seu valor. O próprio pobre à
porta do rico não é um empecilho fas dioso,
mas um apelo a converter-se e mudar de vida.
O primeiro convite que nos faz esta parábola
é o de abrir a porta do nosso coração ao outro, porque cada pessoa é um dom, seja ela
o nosso vizinho ou o pobre desconhecido. A
Quaresma é um tempo propício para abrir a
porta a cada necessitado e nele reconhecer
o rosto de Cristo. Cada um de nós encontra-o
no próprio caminho. Cada vida que se cruza connosco é um dom e merece aceitação,
respeito, amor. A Palavra de Deus ajuda-nos
a abrir os olhos para acolher a vida e amá-la, sobretudo quando é frágil. Mas, para se
poder fazer isto, é necessário tomar a sério
também aquilo que o Evangelho nos revela a
propósito do homem rico.

Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa no
Centenário das Aparições de Nossa Senhora

Fátima, sinal de esperança

Contemplação, compaixão e anúncio: os
carismas dos videntes
9. Francisco, Jacinta e Lúcia viveram o espírito de adoração de distintos modos, igualmente profundos, que deixam aflorar a sua
experiência mística. Os diferentes carismas
de cada um marcarão profundamente a espiritualidade de Fátima e continuam a atrair e a
contagiar os peregrinos.
Francisco reconhece simultaneamente a transcendência de Deus e o júbilo pela sua presença. Confessa: «do que gostei mais foi de ver a
Nosso Senhor, naquela luz que 7
Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus!»17. Sente-se «a arder, naquela luz
que é Deus [...]. Como é Deus! Não se pode
dizer!». Esta união com Deus fá-lo perceber
a dor que lhe provocam as ofensas humanas.
Dá-lhe pena por «Ele estar tão triste» e, por
isso, brota nele a resposta enternecedora: «Se
eu O pudesse consolar!».
Jacinta era especialmente sensível a Cristo
crucificado, que para ela condensava o amor
de Deus e suscitava, por isso, uma imensa gra
dão: «enterneceu-se e chorou» ao contemplá-

-lo, «porque morreu por nós». É assim levada
a desenvolver um diálogo constante de amor:
gosta tanto de Jesus e de sua Mãe que não se
cansa de lhes dizer que os ama; busca a solidão para «estar muito tempo sozinha, a falar
com Jesus escondido».
Lúcia assumirá como missão da sua vida
transmitir a todos o amor de Deus manifestado no Coração Imaculado de Maria. Viverá
para recordar ao mundo, não a miséria do
que existe, mas a grandeza da misericórdia
divina, deixando assim transparecer «o que
as aparições de Nossa Senhora, na Cova da
Iria, tinham de mais íntimo». É na delidade a
esta missão que, mesmo a partir da clausura
da sua vida monástica, dará testemunho ao
mundo de que o segredo da felicidade é viver
no amor.

NOVA OEIRAS

NOVA OEIRAS

JÁ TEM O LIVRO DOS 25 ANOS DA PARÓQUIA?
No dia 8 de dezembro foi lançado o livro da história dos 25 anos da
nossa comunidade paroquial. Já tem o seu livro? Pode adquiri-lo no
acolhimento.

MISSA PRO POPULO
A Missa vespertina no sábado, às 21h30, animada pelo Caminho
Neocatecumenal, e aberta a todos, é Missa Pro Populo, pelas intenções da comunidade.

LITURGIA DAS HORAS
Durante a semana na Quaresma, rezaremos a Liturgia das Horas às
6h30 e às 9h00. Tencionamos adquirir 10 volumes da Liturgia das Horas para a igreja.

PÍXIDES
Gostávamos de adquirir um conjunto de píxides para a igreja paroquial no valor de 450 euros. Gostaria de colaborar? IBAN PT50
004600120060010334293.

VIA SACRA
Como tem sido hábito, durante a Quaresma realizar-se- á a Via Sacra
todas as sextas feiras na nossa Igreja às 18 horas. Contamos com a
vossa presença.

CONTRIBUTO PARA AS ALFAIAS LITÚRGICAS

S. JULIÃO

Agradecemos às 3 famílias que generosamente contribuíram para a
aquisição das novas alfaias, melhorando em muito o serviço litúrgico.

AJUDA NO EQUIPAMENTO DA CATEQUESE
As novas salas da catequese continuam a precisar de ser mobiladas.
Equipar todas as salas corresponde a um orçamento de 3.000 euros.
Até agora só temos ainda 400 euros. Quer dar uma ajuda para as
crianças da nossa catequese? Pode fazê-lo por transferência bancária
para o IBAN PT50 003504540000290203057

LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DO CCSB
Já temos a licença de utilização da Câmara Municipal de Oeiras para
o Centro Comunitário Senhora da Barra. A grande dificuldade ainda é
da Segurança Social que nos exige um parecer final do Gabinete de
Apoio a Programas e consequente elaboração do acordo em papel.
Vai fazer um mês e ainda não tivemos resposta.

EUCARISTIA

Domingo: 9h | 12h
Seg e Qui: 10h
Qua e Sex: 19h
Sábado: 19h | 21h30
CEL. PALAVRA

Ter: 19h

CONFISSÕES

Seg e Qui: 10h30
Qua e Sex: 18h
CARTÓRIO

Qua e Sex: 17h-19h
Sábado: 10h-13h
ADORAÇÃO

Seg: 10h30-13h
Quinta: 10h-19h
TELEFONE

214431876

ATENDIMENTO
DO PÁROCO

Marcar no acolhimento ou por email:
oeirasup@gmail.com
SÃO JULIÃO
EUCARISTIA

Domingo: 10h30 | 12h
Seg e Qui: 19h
Qua e Sex: 10h
Sábado: 17h30
CONFISSÕES

Seg e Qui: 18h
Qua e Sex: 10h30
CARTÓRIO

Seg e Qui: 17h-19h
Sábado: 10h-12h
ADORAÇÃO

Sexta: 10h30
1º Sábado: 16h30
3ª Terça: 15h-21h
3ª Quinta: 17h
TELEFONES

214423266
917873754

