Avisos

O Santo da Semana: B Daniel Brottier, Espiritano.

-Domingo 24 de Fev., Reunião dos pais da Catequese –
Tires as 15.00
-Domingo 24 de Fev., Peregrinação a Sé – Ano da Fé as
18.00
-Terça-feira 26 de Fev., Conselho Pastoral as 21.30
-quarta-feira 27 de Fev., Encontro da equipa de batismo
-Festa de Canção dos Jovens – Vigararia de Cascais

HORÁRIOS

N. 17
23 Fev
2013
Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

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

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

“Este é o meu Filho, o meu Eleito: Escutai-O.”
II Domingo da Quaresma

Catequese

A resignação de Bento XVI
II. AS VIAS DE ACESSO AO CONHECIMENTO DE DEUS
Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a
amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre
certas "vias" para aceder ao conhecimento de Deus.
Chamamo-las também de "provas da existência de
Deus", não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de "argumentos convergentes e convincentes" que permitem chegar a verdadeiras certezas.
Estas "vias" para chegar a Deus têm como ponto de
partida a criação: o mundo material e a pessoa humana.

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

CARTÓRIO
3ª a Sábado
17h às 18:30h

Site

Catecismo da Igreja Católica - 31

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

Contactos

IGREJA PAROQUIAL
Praça Fernando Lopes Graça,
Tires 2785-625
São Domingos de Rana
tel. : 214451650
email: geral@paroquiatires.org

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

A história repete-se. Ao anunciar a
sua resignação, o Papa Bento XVI
fez história, mas não será o primeiro a fazê-la. Na história da Igreja
Católica, já houve mais três sumo
pontífices que renunciaram ao múnus.
No ano 235, o Papa Ponciano renunciou à incumbência, porque foi
exilado por um imperador Romano
e, pensando no bem da Igreja mais
do que na sua segurança e liberdade, abdicou do pontificado, em exílio, para que os fiéis não ficassem
como um rebanho sem um pastor.
Em 1294 o Papa Celestino V, por
razões políticas e económicas, renunciou ao papado em favor de
Bonifácio VIII.
Antes deste anúncio da resignação
feito por Bento XVI, há quase duas
semanas, que no mínimo surpreendeu o mundo, o Papa Gregório XII,
em 1415, tinha sido o último Papa a
largar o cargo Papal. Isto deu-se
durante o cisma do Ocidente entre
Pisa, Roma e Avinhão, em França.

Nesta altura, surgiram problemas
de sucessão e de escolha do local
de residência Papal. Foi, portanto, o
tempo de três papas: Antipapa João
XXIII, em Pisa, Gregório XII, em Roma, e antipapa Bento XIII, em Avinhão (note-se, contudo, que este
Papa Bento XIII não foi o que reinou
de 27 de Maio de 1724 a 21 de Fevereiro de 1730). A sua resignação,
pronunciada por Carlo Malatesta,
foi um dos principais acontecimentos que encerrou o cisma do Ocidente e que tentou salvar a Igreja
desvinculada. Bento XVI, que está a
evidenciar os sinais da idade que
tem, será, por isso, o quarto Papa a
resignar.
Será que um papa pode resignar?
Se, efetivamente vier a acontecer a
renúncia do Romano Pontífice ao
cargo, para que tal ocorra validamente, requer-se que a mesma seja
feita de forma livre e devidamente
manifestada, mas não que seja
aceite por qualquer pessoa.
Can 332.2

Pe. SIMON AYOGU C.S.Sp.

Catequese do 1º Domingo da Quaresma
Sé Patriarcal, 17 de Fevereiro de 2013
Introdução
Neste Ano da Fé, com o qual celebramos o cinquentenário do início
do Concílio Ecuménico Vaticano II,
nas Catequeses da Quaresma meditaremos na Fé do Concílio, isto é,
a compreensão da fé católica que
brota dos textos conciliares. O Magistério solene da Igreja é sempre
uma expressão de fé e está ao serviço da fé de todo o Povo de Deus.
Descobrimos aí a fé de todos aqueles Bispos reunidos com o Santo
Padre, como pastores, conduzindo
o Povo de Deus para a compreensão da Igreja, enviada ao mundo
contemporâneo para anunciar o
Evangelho de Jesus. As Catequeses
Quaresmais farão, assim, uma unidade com o programa em curso
“Acreditar com o Concílio”, que
nos leva, assim o espero, a ler o
Concílio com fé e a aprofundar a
nossa fé lendo e meditando textos
do Concílio.
Neles encontramos uma visão
completa da fé católica, na sua
simplicidade e na sua densidade
envolvendo toda a existência do
homem, o sentido do Universo e
da História humana. Usando a ex-

pressão de Santo Agostinho, encontramos aí “a fé com que acreditamos” e “a fé que acreditamos”,
isto é, o abandono ao Senhor que
nos dirige a sua Palavra e nos convida à comunhão de amor e as verdades a que essa Palavra amorosa
de Deus nos conduz, acerca de
Deus, acerca do homem e do seu
destino, acerca do mundo que anseia por essa revelação do amor de
Deus. Meditando os textos do Concílio aprendemos que só o ardor
da caridade suscitado em nós pela
escuta da Palavra de Deus, nos leva a acreditar em verdades. A fé
manifesta-nos a união profunda
entre a verdade e a caridade.

= Aviso Especial =

Durante este Tempo da Quaresma haverá Via Sacra
na paróquia todas as sextas-feiras
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