- Inicio da semana dos Seminários, 11 de Novembro

HORÁRIOS

Notícias

- Conselho pastoral, 12 de Novembro às 21:30:
1. Celebração de 8 de Dezembro
2. Peregrinação a Roma
3. Celebração de reconciliação durante o Advento
4. Outros assuntos
O santo da semana: S. Isabel de Hungria

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

MISSAS
2ª | 4ª - 9h
5ª | 6ª - 19H
Sábado - 19h
Domingo
Tires - 9h |11h
Caparide - 10h

Catequese
Site

CONFISSÕES
Sexta-feira
17:30h
18:30

CARTÓRIO
3ª | Sábado
17h às 18:30h

SITE DA PARÓQUIA
http://www.paroquiadetires.org/

IGREJA PAROQUIAL
Contactos

Lema Paroquial do Ano da Fé “Reavivai o dom que recebestes” (2 Tm 1, 6-10)

“Ela ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver”
Domingo XXXII - Ano B

IGREJA SOLIDÁRIA

Catequese da Semana: PORQUE A LITURGIA?
No símbolo da Fé, a Igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e o seu «desígnio admirável» (Ef 1,9) sobre
toda a criação: o Pai realiza o «mistério da sua vontade»,
dondo o seu Filho muito amado e o seu Espirito Santo para
a salvação do mundo e para a glória do seu nome. Tal é o
mistério de Cristo, revelado e realizado na história segundo um plano, uma «disposição» sabiamente ordenada, a
que São Paulo chama «a economia do mistério» (Ef 3, 9) e
a que a tradição patrística chamará «a economia do Verbo
encarnado» ou «economia da salvação».
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2012

Praça Fernando Lopes Graça,
Tires 2785-625
São Domingos de Rana
tel. :
email: geral@paroquiatires.org

Com a colaboração do grupo de jovens do Movimento Encontros de Jovens Shalom

O projeto ‘Igreja Solidária’ é uma
iniciativa de cariz social criada por
iniciativa do Patriarcado de Lisboa,
em Julho de 2009, concretizado
através do respetivo Departamento
Sócio Caritativo em articulação com
a Cáritas Diocesana de Lisboa, a
qual providencia todo o suporte
operacional, apoiando também financeiramente.
É projeto inovador, na área da intervenção social com o objetivo de
desenvolver modelos de cooperação entre instituições sócio caritativas e grupos paroquiais, para melhor reagirem às situaçõesproblema resultantes da atual conjuntura de crise económica, que
afeta a vida de múltiplos indivíduos
e famílias.
As propostas de candidatura aos
apoios por parte do projeto são,
preferencialmente, requeridas
pelos Centros Sociais Paroquiais e

pelas Misericórdias, o que não exclui a colaboração de outros movimentos ou grupos religiosos, como
é o exemplo das Conferências Vicentinas.
A intenção deste projeto é precisamente incentivar as entidades locais a trabalharem em articulação
numa lógica de rede e parceria.
Mais informações:
www.igrejasolidaria.org
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gre, para todos implorando uma
vontade que procure a Deus, uma
Queridos irmãos e irmãs,
sabedoria que O encontre e uma
O homem traz dentro de si um
vida que Lhe agrade. São os meus
misterioso desejo de Deus. E em- votos e também a minha Bênção.
bora muitos dos nossos contempo- Saúdo os Reitores, Professores,
râneos possam objectar que não
Autoridades e estudantes das disentem tal desejo, este não desa- versas Universidades que amanhã,
pareceu completamente do seu
no Rio de Janeiro, começam o Simcoração. Na verdade, por detrás
pósio sobre «Humanização e Sentidos mais diversos desejos que o
do da Vida». Em um mundo em
movem, esconde-se um desejo
rápida mudança, é preciso ajudar o
fundamental que nunca está ple- homem a descobrir, juntamente
namente saciado. O homem cocom o sentido da vida, a própria
nhece bem aquilo que não o sacia, arte de viver. Faço votos de que os
mas não pode imaginar nem defi- trabalhos destes dias mostrem conir o que lhe faria experimentar
mo a razão, iluminada pela fé, é
aquela felicidade de que sente
capaz de alargar o seu horizonte
nostalgia no coração. O homem é para enfrentar, com alegria, os
um «mendigo de Deus» e, só em grandes desafios da vida.
Deus, encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso.
Por isso, não se trata de sufocar o
desejo que está no coração do homem mas de o libertar, a fim de
que possa alcançar a sua verdadeira altura.
Saúdo cordialmente todos os peregrinos de língua portuguesa, em
particular os fiéis brasileiros da
paróquia Nossa Senhora da Penha
e o grupo da diocese de Porto Ale-
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O Ano da Fé. O desejo de Deus
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Praça de São Pedro
Quarta-feira, 7 de Novembro de 2012

Escuteiros

Sáb
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