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BENVINDO , PAPA FRANCISCO!

O Papa vai chegar a Fátima dentro de
um mês, para tornarn-se o quarto pontífice a visitar Portugal, depois de Paulo
VI (1967), João Paulo II (1982, 1991 e
2000) e Bento XVI (2010).
A visita de Francisco, no centenário
das aparições, confirma a ligação do
papado ao santuário português, que
começa a definir-se já em 1929, com a
bênção de uma imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, pelo Papa
Pio XI, para a capela do Pontifício Colégio Português de Roma.
No pontificado seguinte, Pio XII assumiu Fátima como um acontecimento
de toda a Igreja e, a 31 de outubro de
1942, consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria, em plena II
Guerra Mundial.
São João XIII visitou Fátima no dia 13
de maio de 1956, quando ainda era
patriarca de Veneza, mas as viagens
internacionais dos Papas modernos
são uma novidade que remonta à segunda metade do século XX, com o
pontificado de Paulo VI (19897-1978).
Portugal entraria na rota dessas visitas
apostólicas logo na quinta viagem deste pontífice italiano, a 13 de maio de

1967, por ocasião do 50º aniversário
das aparições marianas, reconhecidas
pela Igreja Católica, na Cova da Iria.
Paulo Vi quis vir pessoalmente a Fátima
como peregrino.
Em 2017, tem lugar a viita do Papa
Francisco a Fátima, para a celebração
do Centenário das Aparições, numa
viagem centrada exclusivamente na
Cova da Iria onde a 13 de maio de
2013 o então cardeal-patriarca de
Lisboa, D. José Policarpo, consagrou o
atual pontificado à Virgem Maria.
Este olhar sobre os últimos 50 anos,
com as várias visitas dos Papas a Portugal, sempre ligadas às celebrações do
13 de maio, sublinham a importância
que Fátima possui hoje para a Igreja
Católica e o alcance universal da mensagem deixada na Cova da Iria, tornando-a um destino obrigatório para
a rota das viagens pontifícias.

NOVA OEIRAS

A FESTA DE MARIA
Vamos fazer no nosso Centro Social, como sempre acontece no
mês de maio, a Festa de Maria. Começaremos com a Eucaristia às
11h30 na igreja paroquial. O Grupo Coral e o Grupo de Teatro
estão a organizar o programa da tarde em honra de Nossa Senhora. Há um almoço especial em que pode participar
PISCINA BATISMAL
Pretendemos batizar bebés na piscina batismal no domingo de
Pentecostes (4 de junho). Os bebés devem ter até 1 ano de idade e
os pais devem apresentar o seu pedido até 1 mês antes no cartório
de 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.
PÍXIDES
Gostávamos de adquirir um conjunto de píxides para a igreja paroquial no valor de 450 euros. Gostaria de colaborar? IBAN PT50
004600120060010334293.

S. JULIÃO

ALEGRIA DO AMOR
O grupo de catequese do 8o ano da tarde, convida os pais a um
ciclo de encontros em que serão abordados temas da Exortação
“Alegria do Amor”. Terá lugar aos sábados, às 17:30 na cafetaria
do Centro Social de Nova Oeiras.

CAMPANHA DA MÃE PEREGRINA
Como missionários sonhamos levar Maria a todos! No dia 18 de
maio, teremos o compromisso da nova coordenadora paroquial e
da sua equipa de missionárias. Haverá adoração às 17h00 e Eucaristia às 19h00. Segue-se uma refeição comunitária partilhada
e terminaremos com a oração do terço às 20h00.
AJUDA NO EQUIPAMENTO DA CATEQUESE
As novas salas da catequese con nuam 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

NOVA OEIRAS
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

Notícias UP
ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
No dia 7 de maio celebramos o Dia Mundial
de Oração pelas Vocações que este ano, à
luz do centenário de Fátima, tem como lema:
“Queres dar-te a Deus?“ Lembramos também
que, em todos os dias 20 do mês, rezamos na
UP pelas vocações.
FESTA DA FAMÍLIA
A Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa
convida todas as famílias a participar na Festa
da Família que acontece no dia 28 de maio,
a partir das 10h00, em Alcobaça. Haverá várias atividades para as famílias, conferências,
feira familiar e celebração das Bodas Matrimoniais durante a eucaristia, presidida pelo
Sr. Patriarca, D. Manuel Clemente.
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.
OFEREÇA MATERIAL ESCOLAR
Quer oferecer material escolar para as crianças de Benguela? Pode entregar a sua oferta
de material escolar nas caixas à entrada da
igreja. Um lápis fará a diferença.
AJUDE SEM GASTAR: 0,5 IRS
Através da sua declaração de rendimentos e
de uma forma simples e sem encargos para si,
0,5% do seu IRS poderá des nar-se à ajuda
dos centros sociais, cujo NIF é:
CSP Nova Oeiras - 504729500
CSP São Julião - 503531200

TERÇO EM MAIO
No mês de maio, rezamos o terço por grupos
pastorais, todos os dias. Consulte a tabela afixada na igreja, no site e no interior do boletim.
PROCISSÃO DAS VELAS
Por causa da visita do Papa Francisco, não faremos a habitual procissão do dia 12 de maio
em Nova Oeiras. Tentaremos fazer em junho.
Haverá procissão de velas em São Julião da
Barra, no dia 31 de maio.
CRISMAS
Neste ano em que se celebra o Centenário
das Aparições de Fátima, também a Semana da Vida estará naturalmente marcada por
esta dimensão e rosto mariano da nossa Fé.
Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, tem tudo
para ensinar-nos como cuidarmos da Vida
que nos é dada e confiada. Toda a vida e a
vida toda. Esta Semana da Vida, que decorre
de 14 a 21 de maio, quer ser - cada vez mais
- um “tempo oportuno” para agradecermos a
vida, defendermos a vida, aprendermos a cuidar dela e aprofundar o convite a encontrar
Deus, fonte de toda a Vida, o sentido maior
e inalienável e sagrado da vida de cada pessoa, desde a sua conceção até ao momento
da sua morte, neste mundo.
CABAZES DE PÁSCOA
Estamos a recolher alimentos para oferecer
um cabaz especial de Pásco para as nossas
famílias. Para o próximo domingo pedimos
óleos.

Mensagem de Fátima
“Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que contiuem a rezar
o Terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter
a paz do mundo e o fim da guerra, porque só Ela lhes poderá valer.» (palavras de Nª Senhora à Irmã Lúcia, 13.07.1917)

