Notícias UP
RENÚNCIA QUARESMAL

CONFISSÕES DAS CRIANÇAS

Este ano a renúncia destina-se a obras no Seminário dos Olivais, onde se formam os futuros
padres para o Patriarcado de Lisboa.

No sábdo, dia 25 de março, às 10 horas, haverá confissões para as crianças em Nova Oeiras.
Pedimos aos pais e catequistas que motivem as
crianças a participar.

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.

ENCONTRO DE CRISMANDOS

ROTA DOS GOLFINHOS

24 HORAS PARA O SENHOR

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.

Procuremos participar na iniciativa 24 horas
para o Senhor, proposta pelo Papa Francisco,
para os dias 24 e 25 de março. Inscreva-se no
site ou no acolhimento.

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

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.

PASTORAL SOCIAL

VISITA AOS DOENTES

O encontro diocesano da Pastoral Socio Caritativa vai realizar-se no dia 31 de Março no
Turcifal, dirigido pelo Sr. Patriarca, D. Manuel
Clemente. Este encontro destina-se a todos os
cristãos que trabalham na pastoral social.

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

DINÂMICA QUARESMAL

Nos próximo dias, o pároco estará a fazer a
visita aos doentes. Se souber de algum doente
que precise de receber os sacramentos por favor informe o pároco.

CABAZES DE PÁSCOA
Durante a Quaresma pedimos que ofereçam um
alimento para montarmos um cabaz para oferecer na Páscoa às nossas familias. Para o próximo
pedimos óleo.

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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III Domingo
Tempo da Quaresma

2. O pecado cega-nos
Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma (parte 3)

A parábola põe em evidência, sem piedade, as contradições em que vive o rico (cf.
v. 19). Este personagem, ao contrário do
pobre Lázaro, não tem um nome, é qualificado apenas como «rico». A sua opulência manifesta-se nas roupas, de um luxo
exagerado, que usa. De facto, a púrpura
era muito apreciada, mais do que a prata
e o ouro, e por isso se reservava para os
deuses (cf. Jr 10, 9) e os reis (cf. Jz 8, 26).
O linho fino era um linho especial que ajudava a conferir à posição da pessoa um
caráter quase sagrado. Assim, a riqueza
deste homem é excessiva, inclusive porque exibida habitualmente: «Fazia todos
os dias esplêndidos banquetes» (v. 19).
Entrevê-se nele, dramaticamente, a corrupção do pecado, que se realiza em três
momentos sucessivos: o amor ao dinheiro, a vaidade e a soberba (cf. Homilia na
Santa Missa, 20 de setembro de 2013).

O apóstolo Paulo diz que «a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro»
(1 Tm 6, 10). Esta é o motivo principal da
corrupção e uma fonte de invejas, contendas e suspeitas. O dinheiro pode chegar
a dominar-nos até ao ponto de se tornar
um ídolo tirânico (cf. Exort. ap. Evangelii
gaudium, 55). Em vez de instrumento ao
nosso dispor para fazer o bem e exercer
a solidariedade com os outros, o dinheiro
pode-nos subjugar, a nós e ao mundo inteiro, numa lógica egoísta que não deixa
espaço ao amor e dificulta a paz.

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

Fátima, sinal de esperança

O dom e o convite da mensagem de Fátima (parte 11)

Ícone de ternura e de misericórdia: a
presença de Maria
10. O protagonismo de Deus Trindade na
nossa história, a sua proximidade e a sua
providência tornam-se visíveis na Virgem
Maria, de modo mais concreto no seu Coração Imaculado. Para os pastorinhos, o
coração da Senhora era o Santuário do
seu encontro com Deus: «Não nos diz o
Sagrado Evangelho que Maria guardava
todas as coisas em Seu coração? E quem
melhor que este Imaculado Coração nos
poderia descobrir os segredos da Divina
Misericórdia?»26. Esse coração é o “lugar” onde experimentavam a luz divina
e a mensagem lhes era comunicada: «O
que seria, se soubessem o que Ela nos
mostrou em Deus, no seu Imaculado Coração, nessa luz tão grande!»27. A misericórdia de Deus, o palpitar do seu coração
diante dos pecadores e dos desgraçados,
encontra um ícone privilegiado no coração de Maria. Neste coração imaculado
reflete-se a força da graça, a ação do Espírito, que no momento da anunciação a
cobriu com a sua sombra, e já desde a sua
conceção tinha antecipado nela a ação
redentora do mistério pascal: é eleita para

ser «Mãe de Deus “toda santa” e “imune de toda a mancha de pecado”, visto
que o próprio Espírito Santo a modelou e
dela fez uma nova criatura»28. O coração da Mãe é verdadeiramente ícone da
«graça e misericórdia», as palavras que,
na aparição de Tuy, em 13 de junho de
1929, ilustram a visão da Trindade, que
Lúcia acolhe; duas palavras que tão bem
condensam a mensagem de Fátima. Por
isso, a devoção ao Imaculado Coração
de Maria converteu-se num traço característico da espiritualidade de Fátima.

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.

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

S. JULIÃO

CICLO DE ENCONTROS DA CATEQUESE

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

O grupo de catequese do 8º ano da tarde, convida os pais a um ciclo de encontros em que serão abordados temas em base à recente
Exortação Apostólica do Papa Francisco a “Alegria do Amor”. Terá lugar aos sábados, às 17:30 na cafetaria do Centro Social Paroquial de
Nova Oeiras e está aberto a todos os que desejarem participar.

EUCARISTIA

AJUDA NO EQUIPAMENTO DA CATEQUESE

CONFISSÕES

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

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

LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DO CCSB

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

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.

SÃO JULIÃO

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

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

TELEFONES

214423266
917873754

