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Solenidade da Ascenção
Tempo da Páscoa

MARIA, FORÇA REVOLUCIONÁRIA DO AMOR
Benção das velas | 12 maio | parte 2

«Sempre que olhamos para Maria,
voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho. Nela
vemos que a humildade e a ternura
não são virtudes dos fracos mas dos
fortes, que não precisam de maltratar
os outros para se sentirem importantes
(…). Esta dinâmica de justiça e de ternura, de contemplação e de caminho
ao encontro dos outros é aquilo que
faz d’Ela um modelo eclesial para a
evangelização» (Exort. ap. Evangelii
gaudium, 288). Possamos, com Maria,
ser sinal e sacramento da misericórdia
de Deus que perdoa sempre, perdoa
tudo.
Tomados pela mão da Virgem Mãe e
sob o seu olhar, podemos cantar, com
alegria, as misericórdias do Senhor.
Podemos dizer-Lhe: A minha alma canta para Vós, Senhor! A misericórdia,
que usastes para com todos os vossos
santos e com todo o vosso povo fiel,
também chegou a mim. Pelo orgulho

do meu coração, vivi distraído atrás
das minhas ambições e interesses, mas
não ocupei nenhum trono, Senhor! A
única possibilidade de exaltação que
tenho é que a vossa Mãe me pegue ao
colo, me cubra com o seu manto e me
ponha junto do vosso Coração. Assim
seja.”

SAUDAÇÃO DO PAPA AOS DOENTES
Final da Missa | 13 maio

Como disse na homilia, o Senhor sempre nos precede: quando passamos
através dalguma cruz, Ele já passou
antes. Na sua Paixão, tomou sobre Si
todos os nossos sofrimentos. Jesus sabe
o que significa o sofrimento, compreende-nos, consola-nos e dá-nos
força, como fez a São Francisco Marto
e a Santa Jacinta, aos Santos de todos
os tempos e lugares. Penso no apóstolo
Pedro, acorrentado na prisão de Jerusalém, enquanto toda a Igreja rezava
por ele. E o Senhor consolou Pedro. Isto
é o mistério da Igreja: a Igreja pede ao
Senhor para consolar os atribulados
como vós e Ele consola-vos, mesmo às
escondidas; consola-vos na intimidade
do coração e consola com a fortaleza.
Amados peregrinos, diante dos nossos
olhos, temos Jesus escondido mas presente na Eucaristia, como temos Jesus
escondido mas presente nas chagas
dos nossos irmãos e irmãs doentes
e atribulados. No altar, adoramos a
Carne de Jesus; neles encontramos as
chagas de Jesus. O cristão adora Jesus, o cristão procura Jesus, o cristão
sabe reconhecer as chagas de Jesus.
Hoje a Virgem Maria repete a todos
nós a pergunta que fez, há cem anos,
aos Pastorinhos: «Quereis oferecer-vos
a Deus?» A resposta – «Sim, quere-

mos!» – dá-nos a possibilidade de
compreender e imitar as suas vidas.
Viveram-nas, com tudo o que elas tiveram de alegria e de sofrimento, em
atitude de oferta ao Senhor.
Queridos doentes, vivei a vossa vida
como um dom e dizei a Nossa Senhora, como os Pastorinhos, que vos quereis oferecer a Deus de todo o coração.
Não vos considereis apenas recetores
de solidariedade caritativa, mas senti-vos inseridos a pleno título na vida
e missão da Igreja. A vossa presença silenciosa mas mais eloquente do
que muitas palavras, a vossa oração,
a oferta diária dos vossos sofrimentos
em união com os de Jesus crucificado
pela salvação do mundo, a aceitação
paciente e até feliz da vossa condição
são um recurso espiritual, um património para cada comunidade cristã. Não
tenhais vergonha de ser um tesouro
precioso da Igreja.
Jesus vai passar junto de vós no Santíssimo Sacramento para vos mostrar a sua proximidade e o seu amor.
Confiai-Lhe as vossas dores, os vossos
sofrimentos, o vosso cansaço. Contai
com a oração da Igreja que de todo o
lado se eleva ao Céu por vós e convosco. Deus é Pai e nunca vos esquecerá.

CONTAS DE 2016

NOVA OEIRAS

AS CONTAS DAS PARÓQUIAS

Os Conselhos Económicos das duas paróquias aprovaram as
contas do ano económico de 2016 e apresentam, resumidamente, o Mapa anual da despesa e receita da Fábrica da
respetiva Igreja paroquial, cuja consulta está disponível no
site da paróquia e afixada nos locais habituais.
A Paróquia agradece a colaboração de todos, na certeza
de que queremos construir uma Igreja pobre e pra os pobres,
como tanto nos pede o Papa Francisco.
Naturalmente que uma igreja para os pobres, precisa de recursos , de meios humanos e financeiros para poder ir ao encontro de quem mais precisa, na sua miséria material, moral
ou espiritual. E todas estas categorias de miséria carecem de
resposta concreta, de atenção pastoral e de cuidado espiritual.
Era muito importante que as pessoas, singularmente ou em
família, ajudassem a Paróquia, com algum donativo anula, a
fim de que ela possa também cumprir a sua missão, prover às
suas despesas de funcionamento e ajudar os que mais precisam. Nunca é demais reforçar a importância de generelizar
a prática do donativo no ofertório das Missas. Para não precisarmos de dar mais, basta que sejamos mais a dar.
A propósito: Já pensaste no contributo que a tua presença,
a tua participação, a tua ajuda económica, podia dar ao
enriquecimento pastoral da tua Paróquia? Já o fazes? Muito
obrigado. Não o fizeste nunca? Deixaste de o fazer? Podes
sempre começar ou recomeçar. Lembra-te: Quem bem faz,
para si o faz. Mas é bom que saibas: nunca o dinheiro será o
critério para te receber e servir. Diremos sempre “não“ a um
dinheiro que governa, em vez de servir.
Pode consultar no site da UP ou no anexo a este boletim,
as contas relativas às paróquias de santo António de Nova
Oeiras e de São Julião da Barra correspondentes ao ano de
2016.
De coração, agradecemos a quem dá com alegria, a quem
recebe com humildade, a quem partilha o que tem de si e de
seu, para tornar a Igreja comunidade viva, para a glória de
Deus.

MUITO OBRIGADO!

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
TERÇO NA PRAIA
Terminamos o mês de Maio, m~es de Maria,
com a oração do terço na praia de Santo
Amaro (oeiras), no dia 31 de maio às 21h00.

SEMANA DAS VOCAÇÕES
A Semana de Oração pelas Vocações 2017
tem como tema ‘Queres dar-te a Deus?’ e será
até dia 7 de maio.

ORAÇÃO COM AS CRIANÇAS
No dia 1 de junho celebrams o Dia Mundial
da Criança. Por isso convidamos as crianças
a praticipar na Eucaristia às 19h00, em São
Julião, e a rezar junto de Nossa Senhora.

PEREGRINAÇÃO UP A FÁTIMA
Em pleno Ano centenário das aparições de
Fátima e da canonização dos pastorinhos,
Francisco e Jacinta, queremos ir até Fátima
percorrer os passos e os lugares que marcaram a vida dos pastorinhos e do Santuário.
Será no dia 9 de setembro de 2017. Pode inscrever-se pela internet ou no acolhimento.

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.
JANTAR DE GALA
Os jovens de São Julião da Barra querem peregrinar até Taizé. Para angariar fundos, convidam-nos a participar no jantar de Gala que
será no dia 2 de junho, às 20h00.
MUSICAL CAMP 2017
Já estão abertas as inscrições para o Musical Camp deste ano. Trata-se de um teatro
cantado a partir de histórias da Bíblia. Os
participanetes irão ensaiar o musical bíblico
“Pedro o Apóstolo“, o qual apresentarão em
2 concertos.

INSCRIÇÕES NA CATEQUESE
Estão abertas inscrições e reinscrições para a
catequese do ano 2017/18 em Nova Oeiras.
PRIMEIROS SÁBADOS NA UP
Venha celebrar a devoção reparadora do
Imaculado Coração de Maria dos 5 primeiros sábados, conforme os pedidos de Nossa
Senhora:
NOVA OEIRAS
09h00 - Adoração, confissões, terço
10h00 - Missa
SÃO JULIÃO
16h00 - Totus Tuus
17h30 - Missa
18h30 - Adoração, confissões, terço

ORAÇÃO DE TAIZÉ
A oração de Taizé será no dia 26 de maio, às
21 horas, em São Julião.

Mensagem de Fátima - 13.07.1917
“ - Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores; para
as salvar, Deus quer estabelcer no mundo a devoção a Meu Imaculado
Coração. Se fizerem o que Eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão
paz.”

