Avisos

Santo da Semana: N Sra do Rosario
O Curso da Aprofundamento da Fé na próxima quinta feira as 21.30. O tema é A MISSÃO e o nosso conferencista é o Pe. Nuno Rodrigues C.S.Sp.

HORÁRIOS

O terço continua a ser rezado em Tires as 18.15
excetuados os domingos até 31 de Outubro de 2013.

Catequese

Não Haverá outra Revelação
"A Economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva,
jamais passará, e já não há que
esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa
manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo".
Todavia, embora a Revelação esteja terminada, não está
explicitada por completo; caberá à fé cristã
captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos.
Catecismo da Igreja Católica 66

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

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

Contactos

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

XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM
Faz com que escutemos, Senhor, a tua voz.

Vamos ler em etapas a
Encíclica A Luz da Fé, a 1ª
do Papa Francisco

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

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

Uma luz ilusória?

2. E contudo podemos ouvir
a objecção que se levanta de
muitos dos nossos contemporâ-neos, quando se lhes
fala desta luz da fé. Nos
tempos modernos, pensouse que tal luz poderia ter
sido suficiente para as sociedades antigas, mas não servia para os novos tempos,
para o homem tornado adulto, orgulhoso da sua razão,
desejoso de explorar de forma nova o futuro. Nesta
pers-pectiva, a fé aparecia
como uma luz ilusória, que
impedia o homem de cultivar a ousadia do saber. O
jovem Nietzsche convidava

a irmã Elisabeth a arriscar,
percorrendo vias novas (…),
na incerte-za de proceder de
forma autónoma». E acrescen-tava: «Neste ponto,
separam-se os caminhos da
humanidade: se queres
alcançar a paz da alma e a
felicidade, contenta-te com
a fé; mas, se queres ser uma
discípula da verdade, então
investiga».3 O crer opor-seia ao indagar. Partindo
daqui, Nietzsche desenvolverá a sua crítica ao cristianismo por ter diminuído o
alcance da existência humana, espoliando a vida de
novidade e aven-tura. Neste
caso, a fé seria uma espécie
de ilusão de luz, que impede
o nosso caminho de homens
livres rumo ao amanhã.

Vigararia de Cascais ‘Terço Vivo’ prepara chegada de
Nossa Senhora
Um ‘Terço Vivo’, encenado por crianças e jovens das paróquias do
Estoril e Cascais, na Praia dos Pescadores, em plena Baía de Cascais.
Foi desta forma que iniciou, na noite do passado dia 20 de setembro, a
preparação para a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de
Fátima à Vigararia de Cascais, que decorre em outubro.
Largas centenas de fiéis juntaram-se para uma recitação diferente do
Terço. Um ‘Terço Vivo’, noturno, na praia, animado pelos jovens das
paróquias de Cascais e Estoril. Ao longo da baía, centenas de velas nas
mãos das pessoas iluminavam a noite escura. Em cada mistério, as contas do Rosário – formadas por três jovens, com velas – iam-se acendendo a cada Avé-Maria e Pai Nosso. Em cada Glória, as velas eram
erguidas ao Céu, “para dar graças a Deus e a Maria”, como explicou o
pároco de Cascais, padre Nuno Coelho.
Acolher Maria
Esta manifestação pública de fé e de louvor a Maria foi a primeira iniciativa ‘Maria, Estrela da Manhã Esperança da Nossa Terra’ que integra a visita da Imagem Peregrina de Fátima à Vigararia de Cascais, que
decorre de 13 a 20 de outubro. Até à chegada de Nossa Senhora, vão
ser organizadas conferências e a projeção de um filme. Esta sexta-feira,
dia 27 de setembro, às 21h30, o Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, profere uma conferência, no auditório da Boa Nova, no Estoril,
sobre o papel de Fátima na Europa e no Mundo. A 7 de outubro, também às 21h30 e novamente no auditório da Boa Nova, haverá uma conferência dos Postuladores da causa de canonização dos Pastorinhos, e a
17, no mesmo local e à mesma hora, acontece a antestreia do filme
‘Fátima no Mundo’, de Manuel Arouca.

Depois de mais de meio século de peregrinação, em que a Imagem visitou 64 países dos vários continentes, alguns deles por
diversas vezes, a Reitoria do Santuário de Fátima entendeu que
ela não deveria sair mais habitualmente, mas só por alguma circunstância extraordinária.
Uma das Imagens Peregrina estará na Vigararia de Cascais, no
período de 13 a 20 de outubro.
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A Imagem Peregrina em Cascais
Feita segundo indicações da Irmã Lúcia, a primeira Imagem da Virgem
Peregrina de Fátima foi oferecida pelo Bispo de Leiria e coroada solenemente pelo Arcebispo de Évora, a 13 de maio de 1947. A partir dessa data, a imagem percorreu, por diversas vezes, o mundo inteiro,
levando consigo uma mensagem de paz e amor. A fim de dar resposta
aos imensos pedidos, foram, entretanto, feitas várias réplicas da primeira Imagem Peregrina.
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