Catequese

Avisos

Santo da Semana: S. Pedro e S. Paulo
- O Curso da Aprofundamento da Fé [Café] deste mês vai
ser na próxima quinta-feira as 21.30 com o padre João Duarte Lourenço Diretor da Faculdade de Teologia da U.C.P.
- O terço continua a ser rezado em Tires as 18.15 excetuados os domingos até 31 de Outubro de 2013.

DEUS ELEGE ABRAÃO
O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo da eleição, chamado
a preparar o congraçamento, um dia, de todos os filhos
de Deus na unidade da Igreja; será a raiz sobre a qual
serão enxertados os pagãos tornados crentes. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades
do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da
Igreja
Catecismo da Igreja Católica, 60 - 1

IGREJA PAROQUIAL
Contactos

HORÁRIOS

Nº 33
23 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)

Confio no Senhor, e Ele libertar-me-á dos inimigos que me escravizam.
XII Domingo do Tempo Comum
PAPA FRANCISCO
AUDIÊNCIA GERAL
Quarta-feira, 19 de Junho de 2013
A Igreja é o Corpo de Cristo, que é a
sua cabeça. Como o corpo de uma
pessoa não sobrevive separado da
cabeça, assim nós temos de permanecer unidos a Cristo, permitindoLhe que actue em nós, que a sua
Palavra nos guie e a sua presença
eucarística nos alimente e vivifique.
A imagem da Igreja como Corpo de
Cristo ajuda-nos a ver outro aspecto: há nela uma grande variedade
de tarefas e funções, mas todas
estão interligadas e concorrem para
formar um único corpo vivo, profundamente unido a Cristo. Todos
devemos fixar isto: fazer parte da
Igreja significa estar unido a Cristo e
receber d’Ele a vida divina que nos
faz viver como cristãos, significa
permanecer unido com o Papa e os
Bispos que são instrumentos de
unidade e comunhão, e significa
ainda aprender a superar individualismos e divisões, a entender-nos

melhor, a harmonizar as diferenças
e riquezas de cada um. Para o corpo
sobreviver, os membros devem estar unidos! A unidade é superior
aos conflitos.
[Dirijo uma cordial saudação ao
grupo de Jurisprudentes Católicos
de Língua Portuguesa, aos peregrinos de Lisboa e quantos provêm do
Brasil e dos vários países lusófonos.
Que esta peregrinação aos túmulos
dos Apóstolos São Pedro e São Paulo fortaleça, nos vossos corações, o
sentir e o viver com a Igreja, sob o
terno olhar da Virgem Mãe. Aprendei com Ela a ler os sinais de Deus
na história, para serdes construtores de uma nova humanidade. Com
estes votos, invoco sobre vós e vossas famílias a abundância das bênçãos do Céu].

Cem dias de Francisco no Vaticano:
O "mais importante" para o Papa é "estar com as pessoas"
Um Papa carismático, com uma
grande capacidade de aproximação
às pessoas, que diz coisas profundas de modo compreensível. A descrição é de Andrea Tornielli, autor
do livro “Francisco: O Papa de todos nós”.

também por ter sido bispo durante
20 anos”, salienta.

“Nas audiências de quarta-feira, ele
passa literalmente uma hora e
meia com as pessoas. Quem o
vê até parece que ele não tem nada mais importante para fazer mas,
Entrevistado pela Renascença, o
na realidade, para ele não há nada
vaticanista do diário italiano “La
de mais importante para fazer seStampa”, que conhece Jorge Mario não estar assim com as pessoas,
Bergoglio há mais de 10 anos, des- estar com os doentes e abraçá-los”,
taca a visão que o Papa tem da
assinala Andrea Tornielli.
Igreja. “Tem uma visão de Igreja
que junta dois elementos: uma
O outro aspecto do Papa Francisco
grande ligação à devoção popular, “é a capacidade que tem em dizer
aos grandes santos: São José, Santa palavras profundas sobre o EvangeTeresinha do Menino Jesus, ao ter- lho de um modo compreensível” e
ço, ou seja, muito tradicional e, ao uma “grande mensagem da miserimesmo tempo, muito aberto ao
córdia, ou seja, o facto de que Deus
futuro, do ponto de vista social,
nunca se cansa de perdoar”. “Eu
com a ideia de que, neste tempo e próprio vi que há muita gente que
neste momento, a Igreja deve faci- se reaproximou da confissão, oulitar a fé das pessoas.”
vindo estas palavras”, diz o vaticaDe passagem por Lisboa para falar nista.
do seu mais recente livro biográfico Sobre o seu estilo de governo e a
sobre Francisco, o vaticanista italia- reforma da Cúria, Tornielli garante
no faz para a Renascença um prique as mudanças serão graduais e
meiro balanço destes primeiros
já começaram. “Antes de partir de
três meses de pontificado.
Buenos Aires para o Conclave, resEm primeiro lugar, destaca “a apro- pondeu a umas perguntas sobre o
ximação às pessoas” do novo Papa. perfil do próximo Papa, dizendo
“É um seu carisma que deriva do
que teria de ser alguém capaz de
facto de ser latino-americano, mas limpar a Cúria Romana. Agora, ape-

sar de não agir como um castigador,
dá para perceber que o seu estilo é
de alguém que decide e não se deixa governar pelo seu séquito, mas
também não faz grandes golpes de
teatro”, explica o autor do livro
“Francisco: O Papa de todos nós”.
Andrea Tornielli acredita que o Papa
Francisco “sabe tudo sobre a situação interna da Cúria Romana que,
certamente, não é bela”. A recente
nomeação de um prelado para o

Banco do Vaticano “indica que quer
ser informado directamente por alguém da sua confiança e que também ali haverá reformas”, frisa.
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