NOTÍCIAS UP

ENCERRAMENTO DO ANO DA FÉ EM PENICHE
Encerraremos a celebração deste Ano da Fé, no dia 24 de novembro, com
uma Peregrinação Diocesana ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Peniche, que contará com a presença do Cardeal Patriarca, D. Manuel Clemente. A partida dos autocarros da UP está marcada para as 9h30.
O autocarro tem o custo de 10 euros (sem almoço) ou 20 euros com almoço. Inscreva-se no acolhimento.
PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA
De 9 a 16 de novembro as nossas paróquias estarão em peregrinação à Terra Santa para assinalar o encerramento do Ano da Fé. De Jerusalém, o nosso pároco envia um abraço a toda a comunidade e por todos promete rezar
junto ao lugar da ressurreição.
SEMANA DOS SEMINÁRIOS
De 10 a 17 de novembro estaremos a viver a semana dos seminários. Intensifiquemos a nossa oração por todos os seminaristas e equipas formadoras.
ENCONTROS DE FORMAÇÃO SOBRE A LUMEN FIDEI
O Ciclo de Conferências da UP junta-se, este ano, à Paróquia de Oeiras. No
próximo dia 14, quinta-feira, iniciam-se os encontros de formação ministrados pelo Pe. Luís Adeganha. Inscreva-se no acolhimento ou no nosso site.
ENCONTRO “PASSO COM CRISTO”
Este ano os jovens vão realizar um encontro para, juntos, passarem o Ano
Novo. À semelhança do Encontro Europeu de Taizé, que se realiza na mesma altura, o encontro será marcado por uma passagem de ano diferente,
em oração e ao jeito de Taizé. Aceitas o desafio? Será uma experiência de
comunhão, oração, alegria, partilha, amizade… Não deixes passar esta
oportunidade, inscreve-te! Basta visitares o site da UP e preencheres o formulário online. Vem passar o ano connosco e, todos juntos, com Cristo!
A FAMÍLIA É SAGRADA - PARTE 2
O projeto “A Família...é Sagrada!” iniciou no
passado dia 1 e contou com a presença de 12
casais. Consta de 10 encontros que têm como objetivo ajudar as famílias a cumprir a
sua tarefa de ser “fermento e luz no mundo”. O próximo encontro tem como temática
“autoridade na família” e realizar-se-á no dia
6 de dezembro, às 21h30, em São Julião da
Barra.
BOLSA DE ESTUDO
Ajuda da bolsa de estudo do Sr. Pe. Leonard:
 Nova Oeiras – 0046.0012.0060.0103.3429.
 São Julião – 0035.0454.0000.2902.0305.7
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“Senhor, ficarei saciado,
quando surgir a vossa glória”
Sal 17, 15
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Homilia de D. Manuel Clemente na Dedicação da Sé Patriarcal

DEDIQUEMO-NOS A DEUS!
“Como diz o nosso programa diocesano para 2013-2014, apresentando-se com a frase do Apóstolo das
Gentes: A fé atua pela caridade (cf. Gl
5, 6). E poderíamos continuar dizendo
que só por ela se demonstra e credibiliza até; especialmente em tempos
como o nosso, em que a proposta
evangélica tem de adequar-se imediatamente às vidas: às vidas concretas,
sofridas e perplexas de quanto nos
rodeiam. Solidariamente, antes de
mais e acima de tudo.
Quando Jesus purificou o templo,
foi como se o dedicasse de novo, devolvendo-lhe o significado autêntico
de casa de Deus e só assim de todos.
Casa de fé e caridade, intimamente
unidas e concordes, como pregou um

dia Santo Agostinho, celebrando também a dedicação dum templo, material e espiritualmente falando: «O que
acontecia aqui quando estes materiais se erguiam, isto acontece agora
quando se reúnem os que acreditam
em Cristo. Com efeito, ao aceitarmos
a fé, é como se fossem cortadas as
madeiras e as pedras nas florestas e
nos montes […]. No entanto, esses
materiais não constroem a casa do
Senhor, senão quando se unem pela
caridade» (Sermão 336).
Façamos então do templo, como
das nossas vidas, espaços consagrados a Deus para se abrirem todos, no
pleno coração do mesmo Deus, ou
seja, na sua misericórdia, como o Papa Francisco constantemente insiste.
Ou, como já foi dito, de acolhimento
e missão, sendo missão prioritária o
próprio acolhimento.
E a palavra que preenche inteiramente a dedicação retomada será
apenas uma, sem distração nem de-

Na época em que vivemos, a evidente crise social e espiritual torna-se
um desafio pastoral, que interpela a
missão evangelizadora da Igreja para
a família, núcleo vital da sociedade e
da comunidade eclesial.
Propor o Evangelho sobre a família
neste contexto é mais urgente do
que nunca. A importância deste tema sobressai do facto de o Santo
Padre ter decidido estabelecer um
itinerário de trabalho destinado a
especificar a problemática e a recolher testemunhos e propostas dos
Bispos para anunciar e viver de maneira fidedigna o Evangelho para a
família.
Entre as numerosas novas situações
que exigem a atenção e o compromisso pastoral da Igreja, será suficiente recordar: os matrimónios mistos ou inter-religiosos; a família monoparental; a cultura do nãocomprometimento e da presumível
instabilidade do vínculo; as formas

de feminismo hostis à Igreja; os fenómenos migratórios e reformulação da própria ideia de família; a
influência dos meios de comunicação sobre a cultura popular na compreensão do matrimónio e da vida
familiar; as tendências de pensamento subjacentes a propostas legislativas que desvalorizam a permanência e a fidelidade do pacto matrimonial; o difundir-se do fenómeno
das mães de substituição; e as novas
interpretações dos direitos humanos.
Por isso, uma reflexão do Sínodo dos
Bispos a respeito destes temas parece tanto necessária e urgente quanto indispensável, como expressão de
caridade dos Pastores em relação a
quantos lhes são confiados e a toda
a família humana.

LIVRO DO MÊS . REZEMOS UNS PELOS OUTROS
No início do Pontificado o Papa Francisco pediu: “E agora iniciamos este
caminho, bispo e povo... este caminho da Igreja de Roma, que é aquela
que preside a todas as Igrejas na caridade. Um caminho de fraternidade, de amor, de confiança entre nós. Rezemos sempre uns pelos outros.
Rezemos por todo o mundo, para que haja uma grande fraternidade.”

CICLO DE CULTURA SENIOR
Para proporcionarmos aos nossos paroquianos momentos de contacto com temas de cultura geral relativamente à evolução do pensamento do homem ao
longo dos séculos e contacto com outros povos através da internet e de línguas estrangeiras, iniciou-se
no dia 4 de novembro o Ciclo de Cultura Sénior: segundas-feiras: aulas de Espanhol e de História das
Religiões, terças-feiras: aula de Inglês e às quartasfeiras: aulas de História das Ciências e Informática.
Inscreva-se no Centro.

HORÁRIOS

O Vaticano divulgou o documento
preparatório do próximo Sínodo dos
Bispos, que vai decorrer em outubro
de 2014, destacando as problemáticas “inéditas” sobre a família e o casamento que a Igreja tem de enfrentar.

NOVA OEIRAS

Sínodo dos Bispos

PREPARAR A CEIA DE NATAL
Vamos realizar no dia 19 de dezembro a Ceia de Natal
para os cerca de 180 beneficiários que recebem apoio
alimentar. Porque se trata de uma época festiva teremos, para além do saco de alimentos reforçado, uma
caixa onde colocaremos os "mimos" que são próprios
deste tempo. Para a ornamentação destas caixas vimos
pedir, à semelhança do ano anterior, a colaboração de
todos. Assim, no fim de semana de 16 e 17 de novembro entregaremos aos Paroquianos, que assim o desejarem, a respetiva caixa que, depois de decorada, deverá ser devolvida até ao fim de semana de 7 e 8 de dezembro.

EUCARISTIA
Domingo: 9h  12h
Seg e qui: 10h
Qua e sex: 19h
Sábado: 19h
Cel. Palavra - Ter 19h
RECONCILIAÇÃO
Qua e sex: 17h00
Seg e qui: 10h30
CARTÓRIO
Qua e sex: 16h-19h
Sábado: 10h-13h
ADORAÇÃO
Quinta: 10h-19h
TELEFONE
214431876

● ● ●

SÃO JULIÃO DA BARRA

Os desafios pastorais acerca da família no contexto da evangelização

JANTAR TEMÁTICO
Os jovens estão a promover um jantar temático, no dia
30 de novembro, pelas 20h00, para angariar fundos
para o futuro centro. Contam com a vinda de todos!
CENTRO SOCIAL PRECISA DE MOTORISTA
O Centro Social precisa de um voluntário para ir buscar
os utentes na carrinha do centro, de segunda a sexta
das 9h30 às 10h30. Se puder ajudar, mesmo que só um
dia, contacte o Centro.
VOLUNTÁRIOS PARA A SOPA
O Centro Social precisa de alguém que transporte a
panela da sopa que é distribuída às famílias mais carenciadas, às terças e quintas, às 15:00 e às 16:30. Por favor contacte o Centro Social.
GRUPO DE APOIO FAMILIAR (GAF)
O GAF precisa de voluntários. Contacte-nos pelo telemóvel 960088254.
ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO
Passamos a ter a adoração do Santíssimo todas as sextas-feiras, das 10:30 às 12:00.

EUCARISTIA
Domingo: 10h00  12h
Seg e qui: 19h
Qua e sex: 10h
Sábado: 17h30
RECONCILIAÇÃO
Segu e qui: 17h00
Qua e sex: 10h30
CARTÓRIO
Seg e qui: 16h-19h
Sábado: 10h-12h
ADORAÇÃO
Segunda: 19h30
Quinta: 17h30
1º sábado: 18h30
TELEFONES
214423266 | 917873754

E-MAIL
padre.nuno@gmail.com

