NOTÍCIAS UP

ANO DA VIDA CONSAGRADA
No dia 18 de janeiro, às 15h00, no
salão de Nova Oeiras, teremos um
encontro vicarial para comemorar o
Ano da Vida Consagrada. Este encontro conta com a presença do Sr.
D. Joaquim e com o testemunho de
vários consagrados. Termina com
um momento de adoração.
GOSPEL WEEKEND
Estão abertas as inscrições para o
Gospel Weekend, que decorrerá na
Fundição de Oeiras (São Julião da
Barra), de 30 de janeiro a 1 de Fevereiro. Este encontro termina com
um concerto, pelas 17h00 do dia 1
de Fevereiro de 2015, na igreja de
São Julião da Barra. No caso de ter
interesse em participar, preencha o
questionário no site da UP.
BOLSA DE ESTUDOS
O Sr. Pe. Leonard está a terminar os
seus estudos mas precisa ainda de
ajuda. Temos assegurado um apoio
semelhante ao do pároco (750 euros mensais). Pode ajudar através
de cheque ou dinheiro (entregues
ao pároco), ou por transferência
bancária (indique sempre “bolsa”):

DIA DO BATISMO
A 11 de janeiro celebra-se o batismo de Jesus. Queremos, nesse dia,
recordar também o dia em que recebemos a graça de sermos batizados. Sabe a sua data?
COROS DA Z.I.O.
Os responsáveis dos coros da UP
estão convocados para um encontro de preparação para um concerto a realizar-se na II Semana SYN da
Zona Interparoquial de Oeiras (ZIO).
A ideia é fazer um concerto na Igreja de Oeiras, “um misto de coro e
órgão”, que envolva os membros
dos vários grupos das três paróquias, formando assim um grande
coro que transforme esse momento
musical num momento de oração e
dê testemunho de uma Igreja em
comunhão.
Pode adquirir o novo CD de Natal
dos Figo Maduro no acolhimento
de São Julião.

NO – 0046.0012.0060.0103.342.93
SJB – 0035.0454.0000.2902.030.57
RECIBO DE DONATIVO
Se ofereceu o donativo à paróquia
pode pedir um recibo que permite
deduzir 25% na sua declaração de
IRS (sendo imprescindível indicarnos a sua morada e número de contribuinte). Graças ao esforço de todos, as nossas paróquias têm vencido as dificuldades surgidas.
Mãe de Deus

Epifania

Num 6, 22-27
Sal 66, 2-3. 5- 6 e 8
Gal 4, 4-7
Lc 2, 16-21
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A Equipa Pastoral
deseja a todos os paroquianos um
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Votos de bom ano da equipa pastoral

Mais talento que lamento
O momento em que se abre um
novo ano é simultaneamente tempo
de balanços e de formulação de desejos.
O ano de 2014 foi fértil em acontecimentos que dão que pensar: negativos, uns; positivos, outros.
Ao contrário do que tantas vezes
se diz - ou do que alguns meios de
comunicação deixam ver - a par de
atrocidades desumanas e de flagrantes violações do bem comum, houve,
como sempre há, exemplos felizes
de amor e humanidade.
Um dos maiores desejos para o
ano que agora começa pode passar

por um olhar diferente sobre o mundo; sem iludir problemas, mas evitando o pessimismo como regra e o
fatalismo como critério.
Por isso, para 2015 precisamos…
De mais talento do que lamento;
De mais diálogo e menos ruído;
De mais atenção e menos evasão;
De mais sensibilidade e de menos
indiferença;
Precisamos de mais união e menos divisão;
De mais vontade e menos apatia;
De mais espaço para o bem comum e de menos palco para o individualismo;
De lutar por mais vida; e de
criar uma vida melhor…
…Cada um do modo como
pode, sabe e consegue.
Que o ano de 2015 seja mesmo um ano verdadeiramente
novo!
Equipa Pastoral

ter do nosso coração no cumprimento
fiel da nossa missão.
Neste passo da nossa caminhada de
Natal sejamos nós também uma epifania, com o nosso testemunho alegre e
generoso, salgando a terra com palavras de amor e de júbilo e iluminandoa com a ternura e a compaixão. Saibamos, ao longo desta semana, sair
para ir ao encontro do outro “para
olhar nos olhos e escutar” (EG 46) e
porque não abraçar uma pessoa que
ainda não aprendemos a amar, tendoa mais presente nas nossas orações e
procurando ver nela, com a ternura
de Maria, o rosto amoroso de Jesus?

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 e da tristeza. Com esta Exortação o Papa convida-nos para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta ale-

SÃO JULIÃO DA BARRA

AULAS DE HISTÓRIA DE IGREJA
As aulas de História da Igreja vão ter início a 7 de janeiro à 4ª-feira, às 10h30. As restantes disciplinas continuarão como consta do programa anual.

NATAL
SINODAL
MEDITAÇÃO
Hoje celebramos a Epifania. Iluminados pela mesma luz que conduziu os
Reis Magos até Belém para encontrarem “o Rei dos Judeus que acabara de
nascer” (cf. Mt 2, 2), levantemo-nos e
resplandeçamos “porque chegou a
nossa luz e brilha sobre nós a glória
do Senhor” (cf. Is 60, 1). Saiamos da
nossa zona de conforto e ponhamonos a caminho com os Reis Magos
para adorar o Deus menino, no presépio de Belém, e ofereçamos-Lhe a riqueza dos nossos gestos de humildade, disponibilidade e amor, a constância e o fervor da nossa oração e o ba-

Em sintonia com o “sonho missionário” da Igreja, vamos, finalmente, iniciar a nossa caminhada sinodal
aberta a toda a paróquia e por isso convidamo-vos a
participar no próximo encontro, dia 29, às 21h00.

HORÁRIOS

NOVA OEIRAS

SAI

Como já vem sendo tradição, este ano voltaremos a ter
o nosso Auto de Natal, que será no sábado, 10 de Janeiro, pelas 16h30.

VENHA CONHECER O CAFÉ DO CENTRO
O café tem pequeno-almoço das 9h30 às 11h00 e almoços de 2ª a 6ª feira, das 13h00 às 14h30. Deve reservar
na véspera pelo tel. 214411035. Conheça ainda as nossas compotas e doces caseiros. Esperamos por si!!
***

DIA DO PADROEIRO
No dia 9 de janeiro, a igreja festeja a memória de São
Julião. Para celebrar o nosso padroeiro teremos Missa
solene às 19h000, seguida de um jantar convívio e depois o cantar das janeiras pelas ruas, em grupos.
VAMOS CANTAR AS JANEIRAS
Em 2015, queremos ser Igreja em saída. Igreja Missionária com o sonho de levar a todos a
1.600
alegria do Evangelho. Por isso, no dia 9
1.500
Meta até
de Janeiro, dia do padroeiro, iremos
1.400 Julho 2015
percorrer as ruas da paróquia cantando alegremente as janeiras. Cada gru1.300
po deve escrever quadras alusivas ao
1.200 Meta 2014
padroeiro ou à paróquia. Aqueçam as
1.100
gargantas, afinem essas vozes. Vamos
1.000 Donativos
espalhar a alegria do Evangelho!
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Em sintonia com o “sonho missionário”
da Igreja, estamos em caminhada présinodal. O próximo encontro será a 15
de janeiro, às 21h30.
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Podemos contar consigo para concretizar o sonho do Centro Comunitário
“Senhora da Barra”.
NIB - 0035 045 4000 0290 2030 57
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Donativo
da
Câmara
de Oeiras

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
Quinta: 19h30
Sexta: 10:30
1º sábado: 18h30
TELEFONES
214423266 |
917873754

100
mil euros

E-MAIL
oeirasup@gmail.com

