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70X7 = sempre

Dia 17 DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM - Ano A
Sir 27, 33 – 28, 9; Sal 102; Rom 14, 7-8; Mt 18, 21-35
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé)

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - 1 Tim 2, 1-8; Sal 27; Lc 7, 1-10
16h00 Reunião das Catequistas do quarto ano de catequese, no centro

paroquial.
18h00 Reunião da CIRP, na salão nobre do centro paroquial.
19h00 Missa de sufrágio pelo Sr. D. António Francisco dos Santos, presidida

pelo nosso Bispo, na Sé.

Dia 19 TERÇA-FEIRA - S. Januário, bispo e mártir
1 Tim 3, 1-13; Sal 100; Lc 7, 11-17

16h00 Reunião das Catequistas do terceiro ano de catequese, no centro
paroquial.

21h30 Reunião do Conselho Pastoral, no salão "Nossa Senhora da Glória "do
centro paroquial.

Dia 20 QUARTA-FEIRA - SS. André Kim Taegon, presbítero, Paulo Chang
Hasang, e Companheiros, mártires
1 Tim 3, 14-16; Sal 110; Lc 7, 31-35

16h00 Reunião das Catequistas do segundo ano da catequese, no centro
paroquial.

Dia 21 QUINTA-FEIRA - S. Mateus, Apóstolo e Evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18 A; Mt 9, 9-13

21h30 Ensaio do Coro "Nossa Senhora da Glória", na Igreja.

Dia 22 SEXTA-FEIRA - 1 Tim 6, 2c-12; Sal 48; Lc 8, 1-3

Dia 23 SÁBADO - S. Pio de Pietrelcina, presbítero
1 Tim 6, 13-16; Sal 99; Lc 8, 4-15

11h00 Reunião das Catequistas de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.
20h00 Encontro de Casais/Piloto, no Salão D. João Evangelista de Lima Vidal.

Dia 24 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 55, 6-9; Sal 144; Filip 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

O perdão é o tema dominante da Liturgia da Palavra
deste domingo, e é de tal modo importante que Jesus
no Evangelho,  respondendo à dúvida de Pedro, afirma,
de várias maneiras, a necessidade de perdoar não apenas
algumas vezes, mas sempre.

Não é fácil perdoar, esquecer as ofensas, amar quem
nos ofendeu ou prejudicou. Talvez por isso Jesus tenha
insistido tanto neste tema; basta lembrar as várias
recomendações do "Sermão da montanha" (Mt. 6), a
oração do Pai Nosso e a oração de pedido de perdão ao
Pai, na alto da cruz, pelos que O condenaram e
crucificaram...

Neste mundo ninguém é credor. Todos somos devedores,
uns mais que outros, é certo, mas todos imensamente
devedores. A Deus e aos outros. Quem pode, pois, pagar
algum dia o dom da vida, da família, dos amigos...?

"Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete",
lembra Jesus, porque a medida do perdão é perdoar
sempre. Como Deus. Eu sei que é difícil, dificílimo
perdoar de todo o coração, mas sei também que a última
palavra de Deus para mim, que jamais serei credor, será
de compaixão e misericórdia.

P. Fausto
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No próximo fim de semana retomam  os
horários das Missas dominicais
habituais.

Eucaristias:
Domingo: 8h30, 10h30, 12h e 19h, na Sé
              10h, em Vilar.
Sábado: 8h30 e 19h, na Sé
           19h00, em Santiago
Segunda a Sexta: 8h30 e 19h, na Sé
- Durante a semana, não haverá missa
em Santiago e em Vilar.

Confissões:
Terças e sextas-feiras das 9h às 11h.
Quartas das 15h às 17h

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

Sacristia:
De segunda a sábado das 8h às 11h e
das 16h às 20h.

Horários

"Ser Igreja viva e servidora " é o lema que orientará toda a
actividade da Paróquia no ano pastoral que começa. E
desde cedo queremos mostrá - lo também ao nível da família.
Assim, na fidelidade a esta linha condutora que nos
identifica como Paróquia e, sobretudo, correspondendo
aos desafios que o Papa Francisco lança às famílias na Sua Exortação Apostólica,
"Alegria do Amor ", vamos realizar o primeiro de vários encontros para Casais,
com mais longa ou curta história, já no próximo sábado, dia 23, no Salão D.João
Evangelista de Lima Vidal.
Tratando-se de " ensaiar "e testar um serviço que desejamos oferecer  a todos
os casais, depois do seu matrimonio, mostramos, também, que somos uma
Comunidade viva e servidora. Mais viva para servir ainda melhor.

"Ser Igreja viva e servidora"

Estamos a preparar o início da
catequese paroquial. Ao nível da
Infância já são conhecidos os horários.
Esta semana divulgamos os horários das
catequeses da adolescência e
juventude, que decorrerão no centro
paroquial.
Assim:

5.º ano: terça-feira, 18h30
6.º ano: quarta-feira, 18h30
7.º ano: quinta-feira, 18h30
8.º ano: quarta-feira, 18h30
9.º ano: quinta-feira, 18h30
10.º ano: segunda-feira, 18h30
11.º ano: terça-feira, 18h30
12.º ano (Cruzados): sexta-feira, 18h30

Pedimos que a inscrição ou renovação
seja feita quanto antes, de segunda a
sexta-feira, das 17h às 19h30.

A Catequese de infância e
adolescência e jovens começa
dia 9 de outubro.

Catequese Paroquial

- O que é o Rito Penitencial?
A liturgia deste XXIV Domingo fala-nos da bondade, da misericórdia
e do perdão de Deus. Nos ritos iniciais de cada Eucaristia,
seguindo o fundamento bíblico (Tg 5, 16) “Confessai mutuamente
os vossos pecados e orai uns pelos outros para serdes curados”,
a assembleia reunida reconhece ser frágil e pecadora, mas na
certeza de ser perdoada e santificada por Cristo.
No nosso dia-a-dia, muitas vezes sem querer e até sem perceber,
cometemos pecados que nos afastam da amizade de Deus.

Pecamos por pensarmos em coisas que não são dignas de um verdadeiro cristão, por
proferirmos palavras ofensivas ou duvidosas, por actos que prejudicam outros e até
mesmo omissões, quando ficamos na nossa tranquila comodidade, recusando envolver-
nos em algo que vemos de errado…
Devemos, assim, fazer penitência e arrepender-nos do pecado. Não um
arrependimento de palavras, mas um arrependimento sincero e consciente. Pelo
Acto Penitencial reconciliamo-nos com Deus e com os nossos irmãos e temos o
perdão dos nossos pecados. Todavia, o Acto Penitencial não pode ser confundido
com o Sacramento da Reconciliação (Confissão), já que, se tivermos pecados graves,
que nos provoquem rotura total com Deus, connosco próprios ou com os irmãos
devemos, antes, confessar pessoalmente esses pecados para recebermos a absolvição
sacramental. O Acto Penitencial tem, assim, eficácia sobre os pecados leves, veniais,
e não sobre os graves ou mortais e mais do que proceder a um exame de consciência
trata-se de pedir e acolher a graça de Deus para cada um de nós.
Na próxima semana continuaremos com a explicação deste rito…

* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (28)

Catequese de adultos:
É urgente a inscrição para a
catequese de adultos de
preparação para os sacramentos
de iniciação cristã (Baptismo,
Eucaristia e Crisma).

Depois que Jesus curou estes 10
leprosos, apenas um voltou para Lhe

agradecer. Descobre qual foi.


