NOTÍCIAS COMUNS

ENCERRAMENTO DO ANO DA FÉ EM PENICHE
Porque a fé é uma peregrinação, encerraremos a celebração deste Ano da
Fé, no próximo domingo, dia 24 de novembro, Solenidade de Cristo-Rei,
com uma Peregrinação Diocesana ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Peniche, que contará com a presença do nosso Patriarca, D.
Manuel Clemente. A UP estará em força junto do seu bispo. 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. Para toda a Igreja, mas de
modo especial para nós portugueses, a peregrinação da fé é sempre com
Maria, indo ao encontro de Maria. Ela abrir-nos-á o coração ao mistério do
Seu Filho, Jesus Cristo, sacramento do amor infinito que Deus nos tem.
DIA DOS SEMINÁRIOS
Neste domingo, dia 17 de novembro, celebramos o Dia dos Seminários Diocesanos. Intensifiquemos a nossa oração pelos seminários do Patriarcado.
ENCONTROS DE FORMAÇÃO SOBRE A LUMEN FIDEI
Já se iniciaram os encontros de formação, ministrados pelo Pe. Luís Adeganha, sobre a encíclica Lumen Fidei. O próximo encontro será no dia 21.
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.
Campanha

BOLSA DE ESTUDO
Se deseja dar uma ajuda para a bolsa de estudo do Sr. Pe. Leonard, através de cheque
ou dinheiro, entregue pessoalmente ao pároco, ou por transferência bancária através do
NIB das respetivas paróquias (indique sempre “bolsa”):
 Nova

Oeiras
–
0046.0012.0060.0103.3429.3
 São Julião – 0035.0454.0000.2902.0305.7

PALAVRA DE DEUS .

Despensa Vazia

Próxima Semana
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“O Senhor julgará o mundo
com justiça”
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PARA QUE CRISTO SE FORME EM NÓS
A crise de vocações está intimamente ligada à crise de fé das famílias. Poucas são as famílias que têm
como prioridade a transmissão da fé
aos filhos e, sem fé, é impossível que
existam vocações à vida religiosa e ao
sacerdócio ministerial. Mesmo as famílias com uma certa prática religiosa, não encorajam os filhos a questionarem-se sobre uma possível vocação
consagrada. Hoje, por vezes, são os
próprios pais que não desejam e se
opõem a que o seu filho assuma uma

vida ao serviço de Deus e da Igreja.
Mas ainda há famílias cristãs que
têm esta preocupação, elas existem e
dão frutos. A Família que reza unida,
permanece unida. Aproveitemos a
semana dos seminários para rezar em
família pedindo ao Senhor vocações
para a sua Igreja:
Senhor, pelo Batismo, Vós nos chamastes à santidade e à cooperação
generosa na salvação do mundo.
Na messe, que é tão grande, auxiliainos a corresponder à nossa missão
de membros do povo de Deus.
Qualquer que seja o chamamento que
recebemos, faz com que cada um
de nós seja verdadeiramente outro
Cristo no meio dos homens.
Ó Senhor, por intercessão de Maria,
Mãe da Igreja, concede-nos o dom
misericordioso de muitas e santas
vocações sacerdotais, religiosas e
missionárias, de que a Igreja tanto
precisa.

“Do mesmo modo que recebestes
Cristo Jesus, o Senhor, continuai a
caminhar nele: enraizados e edificados nele, firmes na fé, tal como fostes instruídos, transbordando em
ação de graças” (Cl 2, 6-7).
A Semana dos Seminários constitui uma grande oportunidade para
que todas as comunidades cristãs
reavivem a consciência de que hão
de estar sempre abertas a acolher
Cristo e a permitir que Ele se forme
nelas.
O caminho da descoberta da vocação sacerdotal passa sempre pela
comunidade cristã que possibilita às
crianças e aos jovens esse encontro
marcante com Cristo, que chama,
transforma e envia.
O Seminário, comunidade de filhos prediletos de Deus, chamado a
ser discípulos, é casa de Cristo Jesus,
o Senhor.
Toda a vocação cristã nasce do
encontro pessoal com Jesus Cristo,

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.”

HORÁRIOS

NOVA OEIRAS
recebido como dom precioso de
Deus, que transforma a mente, o
coração e a vida de cada pessoa. A
vocação sacerdotal é sempre o fruto
da presença de Cristo no coração do
jovem, que O acolhe como o Senhor,
o amor maior, o único amor.
Quando o coração do jovem se
deixa habitar pela pessoa de Jesus
Cristo e se deixa comover de misericórdia pela humanidade, pode conhecer a vocação ao serviço e ao
amor de Deus e dos homens, que é a
vocação sacerdotal.
“A fé sabe que Deus Se tornou
muito próximo de nós, que Cristo
nos foi oferecido como grande dom
que nos transforma interiormente,
que habita em nós” (Lumen Fidei,
20). Comunidade cristã, onde se vive
a fé da Igreja, o Seminário é casa de
Cristo Jesus, habitada por Cristo,
porque o coração de cada um dos
seus membros, unidos na comunhão
do Espírito Santo, é casa de Cristo.

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

Mensagem do
Presidente da CEVM

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, iniciouse, no dia 4 de novembro, o Ciclo de Cultura Sénior: .
Abriu com o seguinte horário: 2ª-feira - aulas de Espanhol e de História das Religiões; 3ª-feira - aula de
Inglês; 4ª-feira - aulas de História das Ciências e Informática. Inscreva-se no Centro.

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

