NOTÍCIAS UP

VISITA DO PATRIARCA
No dia 9 de junho teremos a visita
do nosso Patriarca, D. Manuel Clemente que virá celebrar a Missa das
19h00 para depois se reunir com os
crismandos.
CONCERTO
Este domingo, às 16h30, teremos
um concerto no salão de Nova Oeiras, integrado no IV Ciclo Mariano
de Música Coral.
TERÇO NA PRAIA DA TORRE
Para encerrar o mês de maio, no dia
30, iremos rezar o terço UP na Praia
da Torre às 21h30. Será animado
pelos jovens. Participemos todos!
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. NIF:
CSP Nova Oeiras 504729500
CSP São Julião - 503531200
PASSEIO AO PORTO
De 16 a 18 de junho iremos realizar
um passeio ao Porto. Para se inscrever visite o acolhimento ou o site.
PEREGRINAÇÃO A TAIZÉ
Estamos a organizar uma peregrinação a Taizé para jovens e famílias
que será de 17 a 24 de agosto. Se
estiver interessado, preencha o formulário no site da UP.
COLÓNIA DA CATEQUESE - SJB
Já estão abertas as inscrições para a
VI Colónia de Férias da Catequese
que será de 30 de junho a 11 de
julho! Inscrevam-se para, juntos,

PALAVRA DE DEUS .

irmos de férias com Jesus.
A FAMÍLIA É SAGRADA
O projeto “A Família… é Sagrada!”
tem como objetivo ajudar as famílias a cumprir a sua tarefa de ser
“fermento e luz no mundo”. O próximo encontro será dia 6 de junho,
às 21:30, em São Julião.
PROCISSÃO DE VELAS
Como é habitual no dia 31 de maio
teremos a procissão de velas em S.
Julião da Barra às 21h30. Participe!
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Vocações,

NOITE DE ORAÇÃO DE TAIZÉ
Esta segunda, por ser a última segunda-feira do mês, às 20:30, teremos noite de oração de Taizé.
42 TELEMÓVEIS (SJB)
Temos 42 telemóveis "TMN 1210"
que esperamos trocar por 20 sorrisos cada um. Ao sorrir, está a contribuir para construir o novo Centro
Comunitário “Senhora da Barra”!
ELEIÇÕES EUROPEIAS
Não deixe de votar este domingo!
CAMPANHA

AJUDA PASCAL

Próximo domingo:

LEITE

“A terra inteira
aclame o Senhor.”
Sal 66, 1.

Caríssimas famílias, é com alegria
que vos convoco para o nosso encontro de 25 de maio. Como sabeis,
é uma iniciativa da Pastoral Familiar
e realiza-se em Mafra, com o lema
“Família, vive a alegria da fé”.
Há quem duvide de que a família seja viável. Aumentam as uniões de
facto e propõem-se outras formas de
“conjugalidade”, que contrariam a
proposta bíblica e a tradição da humanidade. Questiona-se até a possibilidade de manter hoje uma união
una, indissolúvel e fecunda, como se
propõe no sacramento do matrimónio.
Mas quem «se casa no Senhor» (cf.

1ª Carta aos Coríntios 7, 39), enfrenta as dificuldades que sempre surgem em qualquer caminho humano
com a convicção crescente de que a
Páscoa de Cristo (morrer para si e
viver para o outro, ganhando-se plenamente no conjunto) é o modo
mais completo e feliz de realizar a
sua vida, pois «a felicidade está mais
em dar do que receber» (At 20, 35).
É para partilhar e celebrar esta verdade vivida da família cristã, que nos
encontraremos em Mafra. Porque
sabemos que é possível, desde que
cumpramos a nossa parte na preparação e acompanhamento do matrimónio e da família; e porque serenamente o propomos, confiados na

CPM
Os noivos interessados em participar no próximo
CPM, que começa a 2 de junho, devem inscrever-se
no cartório paroquial ou através do email: oeirasup@gmail.com.
CATEQUESE DE ADULTOS
Uma vez que na paróquia não temos catequese de
adultos, gostaríamos de formar um grupo paroquial.
Se gostava de participar, escreva-nos para o email:
oeirasup@gmail.com.

grinações, as ações de solidariedade... Todavia, se falta o amor, falta a
alegria; e Jesus é quem nos dá o
amor autêntico: oferece-nos a sua
Palavra, que ilumina a nossa estrada;
dá-nos o Pão de vida, que sustenta a
labuta diária do nosso caminho.
Queridas famílias, a vossa oração
pelo Sínodo dos Bispos será um tesouro precioso que enriquecerá a
Igreja. Eu vo-la agradeço e peço que
rezeis também por mim, para que
possa servir o Povo de Deus na verdade e na caridade. A protecção da
Bem-Aventurada Virgem Maria e de
São José acompanhe sempre a todos
vós e vos ajude a caminhar unidos
no amor e no serviço recíproco. De
coração invoco sobre cada família a
bênção do Senhor.

LIVRO DO MÊS . A ALEGRIA DO EVANGELHO
A ALEGRIA DO EVANGELHO enche o coração e a vida inteira daqueles
que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são
libertados do pecado, da tristeza. Com esta Exortação o Papa convida-nos para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta ale-

● ● ●

SÃO JULIÃO DA BARRA

Queridas famílias, apresento-me à
porta da vossa casa para vos falar de
um acontecimento que vai realizarse, como é sabido, no próximo mês
de Outubro, no Vaticano: trata-se da
Assembleia geral extraordinária do
Sínodo dos Bispos, convocada para
discutir o tema «Os desafios pastorais sobre a família no contexto da
evangelização». Efetivamente, hoje,
a Igreja é chamada a anunciar o
Evangelho, enfrentando também as
novas urgências pastorais que dizem
respeito à família.
O evangelista Lucas conta que
Nossa Senhora e São José, de acordo
com a Lei de Moisés, levaram o Menino ao templo para oferecê-Lo ao
Senhor e, nessa ocasião, duas pessoas idosas – Simeão e Ana –, movidas
pelo Espírito Santo, foram ter com
eles e reconheceram em Jesus o
Messias (cf. Lc 2, 22-38) É uma imagem bela: um casal de pais jovens e
duas pessoas idosas, reunidos devido a Jesus. Jesus faz com que as gerações se encontrem e unam! Ele é a
fonte inesgotável daquele amor que
vence todo o isolamento, toda a solidão, toda a tristeza. No vosso caminho familiar, partilhais tantos momentos belos: as refeições, o descanso, o trabalho em casa, a diversão, a oração, as viagens e as pere-

VENDA SOLIDÁRIA
Como em todos os últimos fins-de-semana de cada
mês, temos a habitual venda solidária, no salão paroquial. Passe por lá!

CENTRO COMUNITÁRIO “SENHORA DA BARRA”
Vimos partilhar convosco a alegria de estarmos prestes
a iniciar a construção do nosso Centro Comunitário
"Senhora da Barra".
Se tudo correr bem, nas próximas semanas somos capazes de adjudicar a obra e logo a seguir poderemos
começar a demolição do barracão.
Iremos também tentar realizar uma pequena cerimónia para o dia 14 de junho para coincidir com a visita
do Sr. Patriarca à nossa paróquia por ocasião da celebração do sacramento do Crisma.
A alegria de podermos construir terá também algum
impacto na vida paroquial, o que significará que, aproximadamente durante 1 ano deixará de haver acesso à
igreja pela sacristia e deixará de ser possível estacionar
no parque da Igreja.
Também não será possível a celebração de funerais na
capela da paz. Neste caso, iremos canalizar os funerais
para as capelas de Nova Oeiras. Só em raras exceções
(sobretudo de paroquianos muito comprometidos)
poderemos usar o salão ou nossa a igreja paroquial.
Esta será a situação mais delicada, mas estou certo
que poderei contar desde já com a vossa compreensão
e apoio.
Estes sacrifícios não serão em vão uma vez que estamos a preparar um futuro mais risonho e uma vitalidade paroquial que a todos beneficiará!
Entregamos todo este projeto nas mãos de Nossa Senhora da Barra a quem queremos dedicar o centro comunitário para que seja sempre a Virgem Maria a guiar
os caminhos da nossa paróquia.
Um abraço amigo em Cristo Jesus

HORÁRIOS

Onde é proibido rezar

NOVA OEIRAS

Meditações matutinas do Papa Francisco

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

