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Desafinados !

Dia 20 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM – Ano B
Sab 2, 12.17-20; Sal 53; Tg 3, 16 – 4, 3; Mc 9, 30-37

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
09h00 Missa da Festa em honra de Nossa Senhora da Ajuda e do Apóstolo

S. Tiago (centenário da capela), no lugar de S. Tiago.

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - S. Mateus, Apóstolo e Evangelista

Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18 A; Mt 9, 9-13

Dia 22 TERÇA-FEIRA - Esdr 6, 7-8.12b.14-20; Sal 121; Lc 8, 19-21

Dia 23 QUARTA-FEIRA - S. Pio de Pietrelcina, presbítero

Esdr 9, 5-9; Sal Tob 13, 2; Lc 9, 1-6

18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do Coro da Catedral (CatedrAv).

Dia 24 QUINTA-FEIRA - Ag 1, 1-8; Sal 149; Lc 9, 7-9

Dia 25 SEXTA-FEIRA - Ag 1, 15b – 2, 9; Sal 42; Lc 9, 18-22

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória.

Dia 26 SÁBADO - S. Cosme e S. Damião, mártires

Zac 2, 5-9.14-15a; Sal Jer 31, 10; Lc 9, 43b-45

Missas: 8h30 (Sé); Não há Missas vespertinas às 19h (Sé e Santiago).

08h00 PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A NOSSA SENHORA DA LAPA, com saída do adro
da Sé e chegada às 20h.

Dia 27 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM – Ano B
Num 11, 25-29; Sal 18; Tg 5, 1-6; Mc 9, 38-43.45.47-48

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
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Na sequência do domingo passado, Jesus, confidencia aos
discípulos que o Seu futuro próximo vai passar pelo
sofrimento e pela morte, mas que a última palavra é do Pai,
que O há-de ressuscitar, três dias depois. A verdade, porém,
é que o assunto, apesar de grave, não mereceu qualquer
atenção por parte dos discípulos, porque o mais importante
era garantir lugares influentes e próximos do poder e
assegurar condições para carreiras brilhantes. Era sobre
isso que discutiam uns com os outros no caminho!

Chegados a casa, Jesus aproveita para lembrar aos discípulos
um dos princípios fundamentais de que não abdica e quer
ver aplicado na comunidade dos Seus amigos: "quem quiser
ser o primeiro há-de ser o último e o servo de todos". E
chamando uma criança, abraça-a com ternura, como quem
diz que o que importa não é o lugar que se ocupa, mas o
amor posto naquilo que se faz, mesmo que seja sóbrio,
pequeno e discreto...

Não nos escandalizemos, porém, com os discípulos, porque
replicamos frequentemente o seu comportamento. Ainda
não há muito, diante da fotografia de um corpo de criança,
sem vida, que o mar deu à praia, o mundo comoveu-se e
estremeceu. Comoveu-se, mas pouco se adiantou.

É preciso pôr em prática as lições que Jesus deixou aos
Seus, se queremos fazer desta nossa terra um lugar de justiça
e de paz. Quando os interesses pessoais, étnicos, religiosos
ou de nação, falarem mais alto que o respeito pela vida e
pelo bem comum, haverá mais muros e barreiras de arame
farpado e menos acolhimento, ternura e humanidade. E
também menos lugar para Deus.

P. Fausto



Catequese para todos!
Crianças, adolescentes, jovens e adultos! Na nossa
comunidade temos catequese e formação cristã
para todas estas fases da vida. E todas são
importantes e todas são necessárias.

Informamos a seguir os horários dos nossos grupos
de catequese. Pedimos, agora, que, quanto antes,
se façam as inscrições e renovações na secretaria
paroquial.

A catequese nos grupos das crianças, adolescentes
e jovens iniciará no dia de cada grupo na semana de 5 a 10 de Outubro.

No sábado dia 10, entre as 15h30 e as 20h, decorrerá uma actividade para os
grupos do 7.º ano em diante.

Em relação à catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos
da Iniciação Cristã ainda não está fixado o arranque mas a inscrição deve ser feita
desde já.

Jornadas Nacionais
de Comunicação Social

Esta quinta e sexta-feira decorrem em
Fátima as Jornadas Nacionais de
Comunicação Social.  O tema deste
ano é "Comunicação e Família: Partilha
de afectos" e teve origem na mensagem
do Papa Francisco para o Dia Mundial
das Comunicações Sociais. Promovidas
pelo Secretariado Nacional das
Comunicações Sociais, as Jornadas
reúnem em cada ano responsáveis
diocesanos pelo sector dos media,
jornalistas e outros profissionais dos
meios de comunicação social regionais
e nacionais.

Peregrinação Paroquial
No próximo sábado, dia 26, faremos a
nossa Peregrinação Paroquial ao
santuário de Nossa Senhora da Lapa
(Sernancelhe). Sairemos às 8h e a
concentração será no adro da Sé.

Teremos Missa no Santuário de Nossa
Senhora da Lapa (se chover temos
local abrigado para a celebração) e o
almoço-convívio decorrerá no parque
de merendas. Depois de almoço
teremos um tempo de animação e
convívio e seguiremos para o Santuário
de Nossa Senhora dos Remédios, em
Lamego.

Além do encontro e convívio que
possibilita esta peregrinação queremos
ainda, no princípio de um novo ano,
colocar aos pés de Nossa Senhora a
nossa comunidade, em todos os seus
membros, e o plano pastoral que nos
propomos viver em 2015-2016.

Nesse dia, não haverá missas
vespertinas na Paróquia.

Horários de catequese

1.º ano
Terça-feira, 16h30
Sábado, 11h
Santiago: terça-feira,18h30

2.º ano
Segunda-feira, 16h30

Sábado, 9h30
Santiago: Quinta-feira, 18h30

3.º ano
Quinta-feira, 16h30
Sábado, 11h

Santiago: segunda-feira, 18h30

4.º ano
Quarta-feira, 16h30
Sábado, 9h30

5.º ano
Terça-feira, 18h30

6.º ano
Quinta-feira, 18h30

7.º ano
Segunda-feira, 18h30

8.º ano
Segunda-feira, 18h30

9.º ano
Terça-feira, 18h30

10.º ano
Sexta-feira, 18h30

11.º ano
Segunda-feira, 18h30

Jovens+
Quinta-feira, 18h30

Adultos
Terça-feira, 21h30

Preparação para os Sacramentos da Iniciação
Cristã
Terça-feira, 21h30

Semana Nacional
da Educação Cristã
"FELIZES OS MISERICORDIOSOS PORQUE
ALCANÇARÃO MISERICÓRDIA" é o tema da
Semana Nacional da Educação Cristã
que começa este domingo. Durante
sete dias, pretende-se mostrar e dar
visibilidade à Educação Cristã em
Portugal através de várias iniciativas.
Em destaque vai estar a Catequese com
a realização das Jornadas Nacionais de
Catequistas bem como um conjunto
de programas a divulgar as diversas
áreas de atuação da Educação Cristã
em Portugal.

As Jornadas Nacionais de Catequistas
iniciam-se em Fátima no dia 25, pelas
21h15 com a sessão da abertura dos
trabalhos a cargo do nosso bispo e
contam com a presença de
catequistas da nossa comunidade.
Pelas 21h30, o padre Franclim
Pacheco, da nossa diocese, apresenta
aos catequistas o tema "A Misericórdia
de Deus na Bíblia."

Na manhã do dia 26, D. António
Moiteiro, profere a conferência "A
missão de anunciar a Misericórdia de
Deus na Catequese". "Os Sacramentos
da Misericórdia" serão apresentados
pelo Cónego Luís Silva, do Patriarcado
de Lisboa. Nessa tarde, os catequistas
vão participar numa série de
conferências com os temas "Despertar
Religioso das Crianças"; "Catequese
Familiar";
"Catequese
dos Adoles-
centes e
Pedagogia
do Serviço"
e "Escola
Paroquial
de Pais".


