Notícias
Avisos

No âmbito do Ano da Fé a nossa paróquia fará uma peregrinação a Roma e Assis. Essa viagem da Fé em comunidade que terá lugar de 18 ao 23 de Março 2013 incluirá lugares interessantes da Fé. As inscrições estão já abertas até
15 de Janeiro 2013. Podem dirigir-se ao Prior ou a D Irene
Dantas.
O Santo da semana: Santo Ambrósio
1.Imaculada Conceição – 08 de Dezembro: 26º aniversário
da criação da nossa paróquia
Horário da Eucaristia é igual aos dos domingos.
2. A eucaristia das 11.00 horas em Tires será mais solenizada.
3. Depois da eucaristia das 11.00 haverá um almoço partilhado, no salão da paróquia. A paróquia pela oferta do
Centro Comunitário e de Caparide oferece caldo verde e
um prato quente. Não haverá missa vespertina nesse dia.

Catequese

Catequese da semana - Liturgia como fonte de vida
Obra de Cristo, a liturgia é também uma ação da sua Igreja. Ela realiza e manifesta a Igreja como sinal visível da
comunhão de Deus e dos homens por Cristo; empenha os
fiéis na vida nova da comunidade, e implica uma participação «consciente, ativa e frutuosa» de todos

HORÁRIOS

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

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

CONFISSÕES
Sexta-feira
17:30h às
18:30

CARTÓRIO
3ª e Sábado
17h às 18:30h

Site

Catecismo da Igreja Católica

SITE DA PARÓQUIA
http://
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Praça Fernando Lopes Graça,
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email: geral@paroquiatires.org

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

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

“O Senhor realizará as promessas de bem que nos fez ”

Domingo I - Ano C

Papa nomeia seis cardeais, todos de fora da Europa
Bento XVI presidiu hoje pela quinta
vez a um consistório público, para a
criação de seis cardeais, incluindo o
patriarca libanês Béchara Boutros
Raï, na Basílica do Vaticano.
O Papa Bento XVI nomeou neste
sábado, durante uma cerimónia
solene na basílica de São Pedro, seis
novos cardeais, naquela que é a
quinta promoção do seu pontificado.
Os novos "príncipes" da Igreja receberam o chapéu vermelho, além do
título e do anel de cardeais, durante uma cerimónia simples, com a
presença de cerca de cem cardeais
de todo o mundo.
Ao patriarca de Antioquia
dos maronitas (Líbano),
com 72 anos, junta-se D.
Baselios Cleemis Thottunkal, de 53 anos, arcebispo
maior de Trivandrum dos
siro-malakares (Índia),
que se vai tornar o mais
jovem cardeal da Igreja
Católica.

A lista, que não inclui nenhum prelado europeu, inclui o norteamericano James Michael Harvey,
de 63 anos, novo arcipreste da Basílica papal de São Paulo fora de
muros, em Roma.
Os outros três cardeais são D. John
Olorunfemi Onaiyekan, de 68 anos,
arcebispo de Abuja (Nigéria); D.
Rubén Salazar Gómez, com 70 anos,
arcebispo de Bogotá (Colômbia); e
D. Luis Antonio Tagle, de 55 anos,
arcebispo de Manila (Filipinas),
sedes diocesanas cujos prelados
são, por norma, integrados no colégio cardinalício.

Vamos ler em etapas;

A CARTA PASTORAL DO CARDEALPATRIARCA À IGREJA DE LISBOA POR OCASIÃO DA ABERTURA DIOCESANA DO ANO
DA FÉ
3. Em Igreja diocesana, vamos continuar a nossa peregrinação da fé. Para
vivermos este Ano como uma peregrinação da fé temos de, com humildade
e verdade, ver qual é o nosso ponto
de partida, quais as etapas deste
caminho e qual o ponto de chegada
que nos atrai.
Qual é o nosso ponto de partida, pessoalmente e como membros da Igreja? Qual é a nossa relação com Jesus
Cristo? É uma relação de amor e de
fidelidade? Acreditamos que somos
um com Ele, membros do seu Corpo
que é a Igreja? Como escutamos a sua
Palavra? Aceitamos que Ele muda a
nossa vida? Como celebramos a Eucaristia? Damos testemunho d’Ele aos
outros homens nossos irmãos? Uma
análise sincera do nosso ponto de
partida, é exigida pela sinceridade da
nossa peregrinação. Precisamos de
fazer este exame de consciência em
Igreja. O que Deus nos pede e nos dá
é para cada um de nós, mas é prioritariamente para o seu Corpo, a Igreja
que é o seu Corpo místico. Esta peregrinação só se pode fazer em Igreja.
Só então sentimos o desejo e a coragem para percorrer as etapas desta
peregrinação. Elas são acreditar,
viver, celebrar, testemunhar. Em cada
uma destas etapas aprofundamos o

desejo de alcançar o termo da nossa
peregrinação, alcançar a terra prometida. A caminhada da fé perde densidade e sentido sem a esperança da
vida eterna. A Palavra do Senhor é
sempre Promessa. Viver a vida com
Cristo é esperar e desejar participar
um dia na sua glória de ressuscitado,
na vida definitiva em Deus, Pai, Filho
e Espírito Santo.
Durante esta nossa peregrinação
temos de purificar este desejo da vida
definitiva em Deus. O que significa,
para nós, esta caminhada para a vida
eterna? Estamos demasiadamente
marcados e motivados pela vida neste
mundo, sem aceitar que ela é efémera e passageira, que o Senhor nos
criou para a vida eterna. A Liturgia,
que é a principal expressão da fé da
Igreja, aviva-nos sempre essa esperança. É na Eucaristia que a Igreja se
sente peregrina da Jerusalém celeste
e que descobre que a vida presente
pode ser vivida ao ritmo da eternidade, como primícias da vida definitiva.
Supondo que cada um de nós purifica,
na humildade e na verdade, o
momento presente da sua fé, tomemos consciência das etapas que queremos percorrer nesta peregrinação.

=Aviso Especial=
Excepcionalmente neste ano da fé, a paróquia vai acolher as pessoas
a partir dos 16 anos de idade que ainda não receberam os sacramentos de iniciação crista – Baptismo, Eucaristia e Crisma. Serão catequisados neste ano da fé, de 24 de Novembro deste ano até 24 de
Novembro de próximo ano, o dia em que acabará o ano da fé. Nesse
dia receberão os três sacramentos. A hora da catequese é das 16 às
17 horas aos sábados e já começamos no Sábado 24 de Novembro
2012 na igreja paroquial.
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