
MARÇO    2013

Dia 10 QUARTO DOMINGO DA QUARESMA - Ano C
Jos 5, 9a. 10-12; Salmo 33; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3. 11-32

15h00 Formação para os Visitadores de Doentes.
18h30 Vésperas, na Sé.

Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - Is 65, 17-21; Salmo 29; Jo 4, 43-54

(IN)VESTE. "UM DIA VOU VESTIR A CAMISOLA... HOJE É O DIA"
21h00 Confissões na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima.

Dia 12 TERÇA-FEIRA - Ez 47, 1-9. 12; Salmo 45; Jo 5, 1-3a. 5-16

21h00 Confissões na Igreja Matriz de Eirol.
21h00 Confissões na Igreja Matriz de São Bernardo.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro Paroquial.

Dia 13 QUARTA-FEIRA - Is 49, 8-15; Salmo 144; Jo 5, 17-30

15h00 Reunião Geral do Movimento Vida Ascendente.
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h00 Confissões em Quintãs - Oliveirinha.
21h15 Confissões na Igreja Matriz de Eixo.
21h15 Ensaio  do Coro da Catedral - CatedrAv, na Sé.

Dia 14 QUINTA-FEIRA - Ex 32, 7-14; Salmo 105; Jo 5, 31-47

14h00 Capítulo eletivo do O.F.S., no Centro paroquial.
21h00 Confissões na Igreja Matriz de Oliveirinha.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 15 SEXTA-FEIRA - Sab 2, 1a. 12-22; Salmo 33; Jo 7, 1-2. 10. 25-30

17h00 Missa na Igreja de Vilar.
21h00 Confissões na Igreja Matriz de Aradas.
21h30 Preparação para o matrimónio, no Centro Paroquial.

Dia 16 SÁBADO - Jer 11, 18-20; Salmo 7; Jo 7, 40-53

Preparação para o matrimónio (cont.)
15h00 Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
19h00 Missa na Igreja de Santiago.

Dia 17 QUINTO DOMINGO DA QUARESMA - Ano C
Is 43, 16-21; Salmo 125; Filip 3, 8-14; Jo 8, 1-11

16h00 Procissão dos Passos.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

Dia 19 TERÇA-FEIRA - S. José, esposo da Virgem Santa Maria
21h30 Confissões Quaresmais, na Sé.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro Paroquial.
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"Reconciliai-vos"

A intolerância é generalizada e a crispação também. O diálogo
dá a vez ao insulto. As pessoas parecem andar todas de
nervos à flor da pele!

É neste ambiente que a Igreja no 4º domingo da Quaresma
nos fala em reconciliação e alegria. Não é com certeza
porque as coisas da economia e das finanças estejam a correr
bem ou que se veja claramente a luz ao fundo do túnel,
não. As razões do convite à alegria prendem-se com uma
certeza, que, por tão original e universal, se torna Boa Nova
para toda a gente: o coração de Deus é tão grande que
nele todos têm lugar e é tão bom que a sua generosidade e
felicidade está em acolher e perdoar. Sem limites.

Isto vem ao arrepio dos nossos critérios mesquinhos e é
demais para os horizontes reduzidos das nossas amizades.

Todos somos, uns mais que outros, como o filho pródigo,
com fugas, infidelidades, desencantos e frustrações, e
também como o irmão mais velho, incapaz de compreender
o coração e a alegria do pai, que amua, pede juros acrescidos
por fazer tudo "direitinho" e até se considera exemplo de
fidelidade…

Porque tudo isto consta, de forma mais ou menos clara, do
argumento do filme da nossa existência, importa que nos
reconciliemos com Deus e uns com os outros, para
celebrarmos com verdade a vitória da Alegria sobre a
angústia, do Amor sobre o ódio e da Vida sobre a morte,
que acontece em cada Páscoa.

P. Fausto



Um coração que é nossa casa!

Na lógica de Deus
Não há espaço só para a razão...
É uma lógica irracional
Que só Jesus torna especial...
É a lógica do amor e da compaixão,
Da ternura e da bondade de Deus.

Quantas vezes não somos
 como o filho novo?

Não quer ser mais o filho dependente
E pede a herança e mata o pai,

 imprudente,
Para partir em total liberdade

 e autonomia
À procura da sua alegria

 sem a encontrar.

Quantas vezes não sabemos
 nem cuidar

Do amor que de Deus nos é dado?

E quantas vezes somos
 como o filho mais velho?

Não saindo de casa
 e sempre cumpridor

Olha o Pai não como Pai
Mas como patrão, como dono

 e senhor...

Celebração do Senhor
Jesus dos PassosGrão a grão…

Dia 5 de manhã, quando estava a
saborear uma bica, para os lados de
Vilar, uma pessoa dos seus setenta e
tais aproximou-se, discreta e quase
envergonhada, trazendo na mão um
pequeno embrulho num daqueles
guardanapos de mesa de café e pediu
desculpa por ser pouco; era uma nota
de 20• para o órgão. A verdade e
simplicidade do gesto deixou-me feliz
e agradecido!
Na tarde do dia 7 chegou à secretaria
uma nota de 10• e mais 15 do mesmo
valor; tudo anonimamente. Por fim, no
dia 8, na Igreja, uma residente na Av.
25 de Abril confiou-me um envelope
com 100•. Para a semana haverá mais.
Cá estaremos.

p.f.

Ensaio do Coro das
Crianças:
todos os sábados às 15h, no
Centro Paroquial.

No próximo
f i m - d e -
s e m a n a
acontecerá,
na nossa
comunidade
paroquial, a
celebração
do Senhor
dos Passos.
Na sexta-
feira, dia
15, às
2 1 h 3 0 ,

teremos oração mariana e no sábado,
dia 16, também às 21h30, teremos a Via
Sacra, acompanhada pelo Coro da
Banda da Amizade. No domingo, a partir
das 16h, faremos pelas principais ruas
da cidade a Procissão do Senhor dos
Passos, com o Sermão do Encontro, na
rua Batalhão Caçados Dez.
Celebrar e honrar Jesus que
livremente, caminha para a Cruz, por
amor e por nossa salvação, conscientes
de que o Crucificado é o Ressuscitado,
é o que nos move nesta celebração.
Acompanhemos porque nos sabemos
também acompanhados.

Carpete de Arraiolos:

A partir do dia 11 de Março a
carpete de Arraiolos para a
Sacristia, estará no Salão
Paroquial, para ser feita.
Pede-se a colaboração de
todos os que quiserem ajudar.

CONCLAVE:

Esta 3ª feira começa o
Conclave para eleger novo
Papa. Unamo-nos em oração.

E assim vemos
que tanto nos perdemos em casa
como fora dela...

A história por Jesus contada
Fique sempre no nosso coração

 guardada:
Depois de errar
É preciso ter coragem de voltar...
É preciso deixar o passado de lado
E no perdão e na misericórdia

 de Deus confiar.

Queiras tu, se necessário,
 a casa regressar

ou, senão saíste, queiras
 lá continuar...

Olha que o coração de Deus Pai
É sempre a nossa melhor casa!

Pe. JAC

Nos próximos dias 16 de
Março, às 21h e 17 de Março,
às 16h, na Paróquia de São
Pedro da Palhaça.


