JULHO

INFORMAÇÕES

2016

Dia 17 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM - Ano C
Gen 18, 1-10a; Sal 14; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42
Missas:10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)
10h00 Missa da Festa em honra de Nossa Senhora da Vitória, em Vilar, e
Procissão Eucarística às 17h.

17 de JULHO de 2016

REFLEXÃO

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - B. Bartolomeu dos Mártires, bispo
Miq 6, 1-4. 6-8; Sal 49; Mt 12, 38-42
INÍCIO DO HORÁRIO DE VERÃO (ver dentro)
Dia 19 TERÇA-FEIRA - Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 84; Mt 12, 46-50
Dia 20 QUARTA-FEIRA - S. Apolinário, bispo e mártir
Jer 1, 1. 4-10; Sal 70; Mt 13, 1-9
21h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em
Vilar.
Dia 21 QUINTA-FEIRA - S. Lourenço de Brindes, presbítero e doutor da Igreja
Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 35; Mt 13, 10-17
Dia 22 SEXTA-FEIRA - S. Maria Madalena
Jer 3, 14-17; Sal Jer 31, 10; Jo 20, 1. 11-18.

Dia 24 DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM - Ano C
Gen 18, 20-32; Sal 137; Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa na Sé às 8h30 nem em Vilar
às 10h)

A equipa sacerdotal e
redactorial deseja

INFORMAÇÕES

Dia 23 SÁBADO - S. Brígida, religiosa, Padroeira da Europa
Gal 2, 19-20; Sal 33; Jo 15, 1-8
19h00 Missa na Sé
20h30 Missa em Santiago.

Nº 1527

Saber acolher
Jesus, no domingo passado, apontou-nos o samaritano como
modelo de quem vence distâncias, não olha a perigos e
gastos, nem se deixa bloquear por preconceitos para se
tornar próximo e fazer o bem.
Hoje, os textos sagrados dizem-nos que a virtude da
hospitalidade não passa despercebida a Deus, que
recompensa quem acolhe com respeito e delicadeza, como
Abraão. Jesus dir-nos-á noutra altura: "o que fizerdes ao
mais pequeno… é a Mim que o fazeis" e "quem vos recebe a
Mim recebe".
O evangelho, ao recordar a hospitalidade de Marta e Maria,
põe-nos diante de duas maneiras de acolher, que, longe de
se oporem, completam-se. Marta, desejosa de acolher bem,
não se poupa aos cuidados da cozinha e Maria, atenta à
pessoa do Mestre, começa por Lhe dar tempo e atenção e
escuta-O com prazer. Há fome de muitas coisas… e não só
de pão!
Maria parece estar mais atenta à pessoa e Marta às
circunstâncias. Para amigas tão sinceras Jesus tem palavras
de elogio para uma e de alerta amoroso e compreensivo
para outra, porque, sem darmos conta, o quotidiano
frenético esvazia-nos e rouba sempre espaço a Deus, aos
outros e a nós próprios.
Deus deixa-Se encontrar tanto na cozinha, entre os tachos
e panelas, como na oração, em capela de qualquer convento,
desde que um e outro lugar não sejam refúgio e se tornem
desculpa para não escutar Deus e dar primazia ao Amor. O
alerta não é só para Marta e cada um sabe bem como se
mantém actual.
P. Fausto

boas férias!
O “Diálogo” regressa em Setembro.
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24 de Setembro

PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE VAGOS
No dia 24 de Setembro, sábado, como comunidade paroquial realizaremos uma
peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora, em Vagos. À semelhança do ano
anterior queremos iniciar o novo ano pastoral confiando a Nossa Senhora os
sonhos do nosso programa paroquial para 2016-2017.
Esta peregrinação poderá ser realizada em três modalidades: a pé, de bicicleta
ou de carro/autocarro. Por questões logísticas e organizacionais, pedimos às
pessoas que façam uma inscrição, presencialmente na secretaria paroquial ou
pelo telefone (234422182) ou e-mail (secretaria@paroquiagloria.org).
Aos peregrinos de carro pedimos que indiquem se e quantos lugares disponibilizam
no seu veículo para outros peregrinos sem transporte próprio.
O grupo de trabalho constituído a partir do Conselho Pastoral está a programar
esta peregrinação para que seja uma experiência significativa de toda a
comunidade cristã, a assinalar o início das atividades pastorais. Estabelecido
está já o seguinte programa:
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Partida (junto à Sé)
08h00 - grupo a pé
09h30 - grupo de bicicleta
10h00 - grupo de carro/autocarro
11h00 - Festa do Acolhimento
12h30 - Almoço
14h00 - Trabalho por grupos
14h45 - Assembleia Paroquial
15h30 - Preparação da Eucaristia
16h00 - Eucaristia com envio

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Individualmente, como família ou em grupo ousemos, neste dia, peregrinar Com
Maria, Mãe e Caminho de Esperança.

Catequese do 1.º ano

Toda a vida tem dignidade

As inscrições para o 1.º ano de
catequese poderão ser feitas na
secretaria paroquial, de segunda a
quinta-feira, das 17h às 19h. É
necessário trazer uma fotografia da
criança, a cédula de vida cristã ou
certidão de baptismo (se já é
baptizada) e ainda 10 euros.

Já muitos o fizeram. Mas ainda é
possível fazer mais pela Vida. Assim,
os interessados em assinar a petição
" To d a a Vi d a t e m D i g n i d a d e "
poderão fazê-lo durante este mês de
Julho na secretaria paroquial
mediante a apresentação do cartão
do cidadão.

HORÁRIOS DE VERÃO (18 de Julho - 16 de Setembro)
Atenda aos horários das celebrações e dos serviços paroquiais, no período
compreendido entre os dias 18 de Julho e 16 de Setembro, especialmente às
alterações necessárias, em virtude dos tempos de férias dos sacerdotes e dos
funcionários desta Paróquia. Assim sendo:

Confissões:
Terças, quintas e sextas-feiras das 9h
às 11h.

Sacristia:
Eucaristias
Domingo:
10h30, 12h e 19h na Sé
Segunda a Sexta:
8h30 e 19h na Sé
Sábado:
8h30 e 19h na Sé
20h30 alternando entre Santiago e
Vilar:
- 23 de Julho: Santiago
- 30 de Julho: Vilar
- 6 de Agosto: Santiago
- 13 de Agosto: Vilar
- 20 de Agosto: Santiago
- 27 de Agosto: Vilar
- 3 de Setembro: Santiago
- 10 de Setembro: Vilar
Durante a semana, não haverá missa em
Santiago e em Vilar. Também os
momentos de exposição do Santíssimo
com a oração de Vésperas se
interrompem.

de segunda a sábado das 8h às 11h e
das 16h às 20h

Secretaria Paroquial:
a partir de 18 de Julho, funciona de
segunda a sexta das 14h30 às 19h.
A partir de 22 de Agosto também se
retoma o horário de sábado, das 9h às
12h.

Cartório:
de terça a sexta-feira, das 16h às 19h

