Avisos

Santo da Semana: S. Bonifácio
- A paróquia vai a Roma em Peregrinação no âmbito
de Ano da Fé, de 08 a 12 de Junho.
- O terço continua a ser rezado em Tires as 18.15 excetuados os domingos até 31 de Outubro de 2013.
- Procissão de Corpo de Deus na Sé as 17, Hoje. Saída
para Lisboa as 14.30 junto da Igreja
- Recolha dos bens alimentares BANCO ALIMENTAR,
Hoje

HORÁRIOS

Catequese

A ALIANÇA COM NOÉ
Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus
procura antes de tudo salvar a humanidade passando por
cada uma de suas partes. A Aliança com Noé depois do dilúvio exprime o princípio da Economia divina para com as
"nações", isto é, para com os homens agrupados "segundo
seus países, cada um segundo sua língua, e segundo seus
clãs" (Gn 10.5)

Catecismo da Igreja Católica - 56

Contactos

IGREJA PAROQUIAL

Nº 30
02 Jun
2013
Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

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

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

CARTÓRIO
3ª, 5ª e Sábado
17h às 18:30h

SITE DA PARÓQUIA

Praça Fernando Lopes Graça,
http://www.paroquiadetires.org/
Tires 2785-625
http://www.acolitostires.pt/
São Domingos de Rana
tel. : 214451650
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)

A Eucaristia torna-nos atentos a todas as formas de fome dos irmãos: fome de pão,
fome de amor, fome de compreensão, fome de perdão e, sobretudo, fome de Deus.
Domingo de Ss. CORPO E SANGUE DE CRISTO [FESTA]

PAPA FRANCISCO
AUDIÊNCIA GERAL
Quarta-feira, 30 de Maio de 2013
Queridos irmãos e irmãs,

Cristo e com Deus.
Queridos peregrinos lusófonos do
Quero falar-vos hoje da Igreja, famí- Estoril e de Lisboa, em Portugal,
lia de Deus. A Igreja tem a sua raiz bem como do Brasil: sejam bemno desejo de Deus chamar todos os vindos! Saúdo-vos como membros
homens à comunhão consigo, no
desta família que é a Igreja, pedindesígnio de fazer da humanidade a do-vos que renoveis o vosso comúnica família dos seus filhos. Na
promisso para que as vossas comuplenitude dos tempos, Deus man- nidades sejam lugares sempre mais
dou Seu Filho, Jesus Cristo, para nos acolhedores, onde se faz experiêncomunicar a vida divina. Foi na
cia da misericórdia e do amor de
Cruz, do lado aberto de Cristo de
Deus. Que o Senhor vos abençoe a
onde jorraram sangue e água, sím- todos!
bolos dos Sacramentos da Eucaristia e do Batismo, que a Igreja teve a
sua origem; e foi no dia de Pentecostes, recebendo o dom do Espírito Santo, que Ela se manifestou ao
mundo, anunciando o Evangelho e
difundindo o amor de Deus. Portanto, não tem sentido dizer que se
aceita Cristo e não a Igreja, pois é
somente por meio da Igreja que
podemos entrar em comunhão com

BANCOS ALIMENTARES EM NOVA CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS
SOLIDARIEDADE DOS PORTUGUESES É MAIOR QUE A CRISE

Mostrar que a solidariedade dos
portugueses é ainda maior do que
a crise e que mais do que nunca é
possível fazer toda a diferença com
uma ajuda por muito pequena que
seja, é o apelo que os Bancos Alimentares Contra a Fome fazem por
ocasião de mais uma campanha de
recolha de alimentos, que irá decorrer este fim-de-semana nos próximos dias 1 e 2 de Junho com voluntários e até 9 de Junho.
Esta nova campanha ocorre num
momento em que se verifica um
significativo agravamento das dificuldades alimentares com que se
debatem muitas famílias portuguesas, conforme demonstrado pelo
estudo esta semana divulgado, efetuado pela Universidade Católica
Portuguesa em pareceria com a
Federação Portuguesa dos Bancos
Alimentares e a ENTRAJUDA, uma
situação que convoca todas os portugueses a fazer uso da sua solidariedade habitual, hoje e agora mais
necessária do que nunca.

Jonet, Presidente da Federação
Portuguesa dos Bancos Alimentares
Contra a Fome…
Ainda, de 1 a 9 de Junho, será também possível contribuir na campanha Ajuda Vale, com o lema “uma
ajuda que não pesa mas vale”, para
tanto bastando pedir um vale nas
caixas dos supermercados, com um
código de barras específico para os
produtos para o Banco Alimentar.

A par da campanha de recolha de
alimentos em supermercados, o
Banco Alimentar disponibiliza ainda
uma plataforma eletrónica em
www.alimentestaideia.net para
doação de alimentos, sem necessidade de deslocação aos estabelecimentos comerciais. “Alimente esta
ideia… agora também online” é um
portal inovador, introduzido em
2011, e agora em 4 línguas
(português, inglês, espanhol e francês) com o objetivo permitir a participação na campanha de pessoas
que habitualmente não se deslocam ao supermercado ou que resi“Contamos com todos os portugue- dam fora de Portugal, nomeadases para uma vez mais contribuímente os emigrantes.
rem para os Bancos Alimentares e
assim minorar as carências crescen- Participar na campanha é simples,
tes e comprovadas de muitas famí- bastando para isso aceitar um saco
lias portuguesas”, referiu Isabel
do Banco Alimentar e nele introdu-

zir alguns bens alimentares – de
preferência produtos não perecíveis
(leite, conservas, azeite, açúcar, farinha, massas, etc.) – que possam ser
distribuídos por quem mais precisa.
No final, o resultado é distribuído
localmente – ainda com recurso ao
voluntariado – a pessoas com carências alimentares, por intermédio de
2.221 instituições de Solidariedade
Social, previamente selecionadas e

acompanhadas ao longo do ano.
Este é um modelo de intervenção
que permite uma maior proximidade entre quem dá e quem recebe e
um trabalho em rede de inclusão
social.
Para mais informações sobre a campanha, contactar:
Banco Alimentar Contra a Fome: 919
000 263 - 213 649 655 www.bancoalimentar.pt ou facebook
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