NOTÍCIAS UP

VIA SACRA VICARIAL
A Via-sacra da Vigararia de Oeiras
será a 16 de março, às 16h00, na
paróquia de Carnaxide. Seria bom
que todos participássemos.
FILME “ESCARLATE E NEGRO”
Não perca o filme "Escarlate e Negro", a 21 de março, às 21h30, no
salão de Nova Oeiras. É a história de
Mons. Hugh O’Flaherty, um corajoso padre irlandês que trabalhou no
Vaticano durante a ocupação alemã
e mostra a proteção do Papa Pio XII
aos judeus durante o holocausto.
CONCERTO DE QUARESMA
No dia 23 de março, às 16h00, haverá um concerto de Quaresma a favor das duas paróquias. Contará
com a atuação de Teresa Cardoso
Menezes, acompanhada ao piano
por Marina Delalyan e do coro de
SJB.
AJUDE SEM GASTAR: 0,5 IRS
Através da sua declaração de rendimentos e sem encargos para si,
0,5% do seu IRS poderá destinar-se
à ajuda dos centros sociais. NIFs:
 CSP Nova Oeiras - 504729500
 CSP São Julião - 503531200

A RECONCILIAÇÃO
Já começou o 2º módulo de formação de leigos, orientado pelo Pe.
Luís Adeganha, sobre o sacramento
da Reconciliação. Os próximos encontros serão nos dias 20 e 27 de
março, às 21h30, no salão da Figueirinha, em Oeiras.
SINTONIA COM O PÁROCO
Pede-se a todos os paroquianos
que, antes de qualquer atividade,
informem o Pároco e obtenham o
seu consentimento. Por obediência,
hão de fazer conforme definido e
sempre para bem dos cristãos da
paróquia. Todas as propostas e iniciativas são bem-vindas mas carecem da aprovação do Pároco.
ORAÇÃO COM OS PEREGRINOS
Convidamos todos os peregrinos
que vão a pé a Fátima e os que vão
à Polónia a participarem na noite de
oração de Taizé, dia 31, às 20h30,
em SJB.

CAMPANHA

CABAZ DA PÁSCOA

VIA SACRA DA CATEQUESE
Dia 30 de março às 16h00, teremos
a via-sacra da catequese que junta
as três paróquias de Oeiras. Seguirse-á um lanche partilhado com a
colaboração de todos.
VISITA PASCAL
Quem desejar a visita do compasso
na Páscoa pode inscrever-se no acolhimento ou pelo site da UP.

PALAVRA DE DEUS .

Próximo domingo:

“Tende compaixão de nós, Senhor,
porque somos pecadores”
Sal 50, 3
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Últimas palavras de D. José

“ATÉ LOGO!”

Desafio TRANSFORMA-TE
Aclamação No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai:
do Evangelho «Este é o meu Filho muito amado: escutai-O» (cf. Mt
17, 1-9)

E porque não passar menos tempo a ver televisão, na internet, ...?

Os olhos do Senhor voltam-se para os que O temem,
para os que esperam na Sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

LIVRO DO MÊS . MORAL: A ARTE DE VIVER
Uma reflexão clara e ordenada que mostra como todos os aspetos da
vida humana – o relacionamento com Deus, com os outros e com as
coisas, a conjugação dos bens e deveres, as fraquezas e os heroísmos
– têm a sua dimensão moral. Juan Luis Lorda chega à definição de
Santo Agostinho: a moral é “a arte de conduzir a vida”: é a arte de

DOAÇÃO DE MÓVEIS
Todos os paroquianos que tenham móveis que não precisem podem doá-los ao Centro Social Paroquial a fim
de os podermos vender a favor das causas sociais do
nosso centro.

● ● ●

SÃO JULIÃO DA BARRA

A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as Suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.

LAUDES NA QUARESMA
Durante a Quaresma, rezaremos as Laudes de segunda a sexta-feira na igreja paroquial, às 9h00.

VOLUNTÁRIOS PARA O GAF
O grupo de apoio paroquial às famílias precisa de mais
voluntários que possam ajudar na organização e distribuição dos cabazes. Os interessados devem contactar a
Ilda Costa.

É tempo de me transformar.
Vou escutar mais os que me rodeiam
(e falar menos).

Oração Salmo 34: Esperamos, Senhor,
na Vossa misericórdia.

VIA SACRA
Conforme é hábito na Quaresma, teremos a Via Sacra
todas as sextas-feiras, às 18h15. Convidamo-vos a participar.

HORÁRIOS

TRANSFORMA-TE!

NOVA OEIRAS

Dinâmica da Quaresma | Semana 2

FARMÁCIA SOCIAL
Faça a doação de medicamentos que já não está a tomar! A sua doação ajudará várias pessoas com dificuldades em adquiri-los! Pode entregar todos os dias, em
qualquer horário, na Fundição de Oeiras, em nome do
GAF.
NOITES DE ORAÇÃO À SEGUNDA
Voltamos a ter as NOC (Noites de Oração Comunitária)
às segundas-feiras, às 19h30. Junte-se à oração!
EQUIPA DE OSTIÁRIOS
Precisamos de voluntários, disponíveis e com forte
sentido de Igreja, para formar uma equipa de ostiários
da paróquia que se encarregue da preparação das celebrações litúrgicas e zele pelo asseio da Igreja. Se tem
disponibilidade, informe-nos pelo email: oeirasup@gmail.com.
ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO
Continuamos a ter a adoração do Santíssimo todas as
sextas-feiras, das 10h30 às 12h00.
TERÇO À TERÇA
Continuamos a rezar o terço, todas as terças-feiras, às
20h30. Convidamo-vos a participar neste gesto em
honra a Nossa Senhora.

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

EUCARISTIA
Domingo: 10h00  12h
Seg e qui: 19h
Qua e sex: 10h
Sábado: 17h30
RECONCILIAÇÃO
Seg e qui: 17h00
Qua e sex: 10h30
CARTÓRIO
Seg e qui: 16h-19h
Sábado: 10h-12h
ADORAÇÃO
3ª Quinta: 17h30
Sexta: 10:30
1º sábado: 18h30
TELEFONES
214423266 |
917873754
E-MAIL
oeirasup@gmail.com

