Serviço Paroquial

dom. 12
XIX Tpo
Comum

2ªFª 13

• 12 a 19ago 2018

10:00 - Missa nos Casais S. Teresa
11:15 - Missa em S. Vicente
14:30 - Missa nos Moleanos - no largo do Cruzeiro (P. Ivo)
festa do 42º aniv. do Clube Cultural Recreativo Moleanense
09:00 - Laudes
20:00 - Missa em S. Vicente
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09:00 - Laudes em S. Vicente
3ªFª 14

Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria

Não há missa no Carrascal

+

19:00 - Missa na Boavista

20:15 - Bodas de prata matrimoniais - Fernando e Ilda (Moleanos)
4ªFª 15

Assunção de
Nossa Senhora

5ªFª 16
6ªFª 17
sáb. 18

08:45 - Missa nos Moleanos
10:00 - Missa nos Casais S. Teresa
11:15 - Missa em N. Senhora dos Prazeres - com batismo do Miguel
14:30 - Missa na Ataíja de Cima - festa em honra de S. António

09:00 - Laudes / missa em S. Vicente
09:00 - Laudes / missa em S. Vicente

09:00 - Laudes em S. Vicente
09:30 - não há serviço de cartório
Não há missa no Carrascal
+ Não há missa na Boavista
20:15 - Missa na Ataíja de Cima (P. Fábio)

08:45 - Missa nos Moleanos (P.Cristiano)
09:30 - Missa em S. Vicente (P. José Henrique)
10:00 - Missa nos Casais S. Teresa (P. Sérgio)
Férias - O Pároco vai estar ausente a partir de sábado, 18 de agosto. Apesar
dos múltiplos contactos realizados, não foi possível encontrar um sacerdote disponível para se poder garantir todos o serviço habitual; deste modo, não vai ser
possível haver missa no Carrascal, nem na Boavista no sábado 18 de agosto; no
domingo,19 de agosto, também vai ser necessário fazer um acerto, pois não se
encontrou ninguém disponível para as 11:15, pelo que a missa paroquial será em
S. Vicente às 09:30. No fim de semana seguinte, o Pároco já estará ao serviço pelo
que haverá todas as missas de acordo com o horário e os locais habituais. Pelos
eventuais incómodos pede-se desculpa e a melhor compreensão de todos. Assuntos urgentes a tratar deve contactar-se o pároco da Calvaria ou das Pedreiras.
Jovens - Tal como estava anunciado, pelas zero horas deste sábado, 11 de agosto,
um grupo constituído por sete jovens, partiu da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em peregrinação a Fátima. Antes houve uma pequena celebração e bênção
dos peregrinos na igreja, que contou com a presença de alguns pais. A caminhada
decorreu sem problemas de maior e, pelas sete horas da manhã o grupo tinha vencido a serra e chegado à Cova da Iria; participaram na missa das 07:30, na Basílica
do Rosário, de seguida fizeram a entrega de várias mensagens, na capelinha das
aparições e regressaram a Aljubarrota felizes pela experiência
Bancos novos - Esta semana fez a sua oferta a Sra Celeste Saturnino (Aljubarrota)
20€; assim, o total vai em 3.324,71€. Continua. Obrigado a todos.
dom. 19
XX Tpo
Comum

Praça de S. Vicente, 1A . 2460-711 Aljubarrota . 262 508 123 . padrealjubarrota@gmail.com

O P ão V ivo
A história da primeira leitura é a história do profeta Elias,
perseguido pela rainha Jezabel, uma estrangeira de
origem, casada com o rei de Israel, que pretendia impôr
aos hebreus os deuses da sua terra. Para salvar a vida o
profeta entra no deserto, tal como acontecera no passado
com o povo de Israel. O deserto é espaço e tempo de
prova; a missão do profeta Elias parece ter fracassado,
ele mesmo está para desistir de tudo e deseja a morte,
mas Deus, que já havia matado a fome e a sede ao povo
que fugia do Egipto guiado por Moisés, continua a revelar
a sua bondade e a sua misericórdia e vai socorrer Elias,
com pão e água.
Como aconteceu ao profeta Elias, também muitas vezes
a vida de cada um de nós é marcada pelo insucesso,
pelo medo, pela angústia e é fácil sermos atingidos pela
decepção e pelo desânimo: por vezes olhamos para nós
próprios e não sentimos forças nem ânimo para continuar.
Nesses momentos parece que a solução será baixar os
braços! Mas não! Nesses momentos, mais do que nunca,
precisamos de acreditar que não estamos sós; Deus está
do nosso lado sempre e JESUS é o Pão da Vida que nos
fortalece para enfrentar as tribulações de cada dia.
Com efeito, a partir do evangelho deste domingo compreendemos que há um pão que sacia a nossa fome de
vida e de felicidade; Cristo dá-nos tudo aquilo de que necessitamos para a nossa caminhada diária em direcção a
Deus. JESUS é o pão vivo descido do céu, o remédio para
a alma doente, o alimento para o espírito enfraquecido, a
luz, o alento para a mente esgotada, a fonte da vida eterna
cuja simples presença nos fortalece, mas será que temos,
realmente, fome de Cristo, Pão da Vida Eterna?
O evangelho usa o verbo comer, um gesto simples, quotidiano, quase banal, diríamos, e, no entanto, tão importante
e rico de significado. Simples porque efetivamente se deixarmos de comer e de beber, morremos, logo, comungar
o corpo do Senhor é uma questão de vida ou de morte e
qualquer um de nós deve escolher a vida, sempre! Com
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muito significado, porque a mesa é

Leituras dominicais

1ª Leitura

1Re 19 ,4-8

2ª Leitura

Ef 4,30-5,2

Evangelho

Jo 6,41-51

«‘Levanta-te e come,
porque ainda tens um
longo caminho a percorrer’. Ele levantou-se,
comeu e bebeu. Depois,
fortalecido com aquele alimento, caminhou
durante quarenta dias
e quarenta noites até
ao monte de Deus, o
Horeb».
«Não contristeis o Espírito Santo de Deus, que
vos assinalou para o dia
da redenção».
«Em verdade, em verdade vos digo: Quem acredita tem a vida eterna.
Eu sou o pão vivo que
desceu do Céu. Quem
comer deste pão viverá
eternamente. E o pão
que Eu hei-de dar é a
minha carne, que Eu darei pela vida do mundo».

lugar de encontro, de partilha e de festa e o Senhor quer que nos
reunamos à volta do Seu altar. Quando
vamos à comunhão não se trata, por
isso, de um simples rito; comungar é
aproximarmo-nos d’Aquele “em que nos
movemos, existimos e somos”. JESUS, por
esta forma, torna-se, Ele próprio, disponível para nós e isto tem consequências:
todos, e cada um, temos de nos tornar
igualmente disponíveis para Ele. Irmos
à comunhão carregados de queixas e de
azedumes contra quem quer que seja,
não é participação verdadeira e autêntica
na Eucaristia. Não há outro modo de nos
darmos ao Senhor senão querendo (e
fazendo) o bem, nomeadamente àqueles
que facilmente nos deixam ficar mal. A
capacidade de perdão, de ultrapassar
ofensas, de compreender o outro, tem de
substituir em nós a tendência para fechar
o coração a quem nos ofende.
A missa é uma excelente oportunidade
de reconciliação e de cura das nossas
feridas, e um convite para ultrapassarmos
a nossas dores, abrindo-nos aos demais,
como o único modo de acolher JESUS, o
Pão da Vida.
*******
Proclamas
(cont. pag. 1)

Querem receber o santo sacramento do matrimónio

João Pedro dos Reis Matos e Joana de
Barros Carreira, ele, de 33 anos de
idade, é filho de Joaquim Luís de Matos
e de Isilda Luísa, e mora na R. Estrada
Nacional, Lameira, Aljubarrota.
O processo decorre na paróquia de Alcobaça
“Os fiéis têm obrigação grave de revelar qualquer
impedimento que conheçam, ao Pároco ou ao Prelado, antes da celebração do matrimónio” (can. 1069).

Batismos

Receberam o sacramento do Batismo,
no sábado, 04 de agosto, na igreja de S.
Vicente, a Sara, filha de Sérgio Emanuel
Moreira Ascenso e de Sandra Margarida
Santos Horta, residentes nos Casais de
S. Teresa; e no domingo, 5 de agosto, na

igreja de S. Vicente, o Gustavo, filho de
Augusto Martinho Carreira Bernardo e
de Carina Marlene Baptista Martins, residentes nos Casais de S. Teresa, e na
igreja de N. Sra dos Prazeres, a Margarida, filha de Tiago Filipe Januário Damião e de Daniela Filipa Ferreira Gregório Damião, dos Moleanos. Parabéns
aos recém batizados e suas famílias;
que estas crianças possam crescer em
estatura, graça e no amor ao Senhor.

Matrimónio

Contrairam o sacramento do Matrimónio, na igreja de Nossa Senhora dos
Prazeres, perante o P. Fábio, no sábado 4 de agosto, os nubentes Francisco
Miguel Amorim Costa e Christelle Gonçalves Teixeira; moram no Montijo, mas
têm domicílio canónico no Cadoiço.
Parbéns aos noivos e suas famílias e
que este dia de alegria e festa se possa prolongar por uma vida longa e feliz,
com as maiores bênçãos de Deus.

In memoriam
< Clotilde Fernandes dos Santos, de

79 anos de idade, viúva de Nautílio
da Cunha Almeida, faleceu no dia 5
de agosto, na casa repouso Jardim do
Éden; era de Chiqueda e foi sepultada
em Aljubarrota no dia seguinte.
< José de Jesus Soares, de 90 anos
de idade, casado com Francelina Rosa;
faleceu no dia 08 de agosto; residia em
Chiqueda, onde teve missa exequial e foi
sepultado em Alcobaça no dia seguinte.
Que Deus os receba na sua glória. RIP.

Estipêndios

Recolheram-se ao longo da semana:
Boavista 30€; Ataíja de Cima 15€; Moleanos 42,50€; Casais S. Teresa 35€;
S. Vicente 15€ vb . Este dinheiro vai ser
aplicado na celebração de outras tantas
missas ad mentem offerentis.

Folha Paroquial

Esta semana recebemos: anónimas
(Boavista) 10€; (Moleanos) 2€; (Ataíja Cª)
5€ Emília Mendes (Aljubarrota) 5€; Ro-

salina Ribeiro (Ribafria) 5€. Da comunidade
do Carrascal 55€. Bem hajam.

Apostolado da Oração

Entregaram as ofertas dos seus associados
as zeladoras dos Moleanos: Maria Emília
Ferreira, 53,50€ e Maria Paulino, 165€; dos
Covões: Maria “Felicidade”, 101€.

Sagrada Família

Da imagem que visita as famílias de Aljubarrota recolheram-se 50,36€.

Carvalhal

Depois da consulta a algumas ourivesarias,
venderam-se as várias peças de ouro que
de há alguns anos a esta parte estavam
confiadas aos zeladores da igreja (D. Deolinda Cordeiro e Sr. José Duarte) por 1.908€.

Pensão paroquial

De pessoa anónima, dos Moleanos, recebemos 10€, que agradecemos.

Moleanos - Automatização dos sinos

Para a campanha a favor dos sinos regista-se, esta semana, uma oferta anónima no
valor de 500€; o total vai em 3.324,71€, o
que significa que já se ultrapassou um terço
da despesa. Esta semana enviámos para
a Serafim Jerónimo, de Braga, o primeiro
cheque, no valor de 3.000€. Continua.
“A solenidade de 15 de Agosto celebra a
gloriosa Assunção de Maria ao céu; festa
do seu destino de plenitude e de bem-aventurança, da glorificação da sua alma imaculada e do seu corpo virginal, da sua perfeita
configuração com Cristo Ressuscitado. É
uma festa, pois, que propõe à Igreja e à humanidade a imagem e o consolante penhor
do realizar-se da sua esperança final: que é
essa mesma glorificação plena, destino de
todos aqueles que Cristo fez irmãos, ao ter
como eles “em comum o sangue e a carne”
(Hb 2,14; cf Gl 4,4). A solenidade da Assunção
tem um prolongamento festivo na celebração da Realeza da bem-aventurada Virgem
Maria, que ocorre oito dias mais tarde, e na
qual se contempla aquela que, sentada ao
lado do Rei dos Séculos, resplandece como
Rainha e intercede como Mãe”. PAULO VI

Oração da semana

Na sua intenção para o mês de
Agosto, no contexto da realização
do Encontro Mundial das Famílias
em Dublin, Irlanda, o Papa pede que
as escolhas económicas e políticas protejam a família como um
tesouro da humanidade. A expressão reflete a importância fundamental
da família na sociedade. Desafios: –
Acompanhar o Encontro Mundial de
Dublin (21–25 de Agosto). – Na própria família, cuidar das relações de
forma construtiva, criando pontes,
sarando feridas, cuidando os que
estão em maiores dificuldades ou
doentes. – Procurar informar-se de
boas práticas de proteção da família
a nível social, político e económico,
que existem noutros países...

Oração

Pai de bondade,
no sacramento do matrimónio,
a tua Igreja vê no amor humano
um sinal da tua presença.

A entrega da vida num amor fecundo,
que gera novas vidas,
é exemplo daquilo
a que cada um de nós é chamado
como teu filho: gerar vida.
A família é um lugar de vida,
de esperança, de futuro
e de comunhão.

Por isso, peço-Te, neste mês,
em união com o Papa Francisco
e a sua Rede Mundial de Oração,
por todas as famílias,
para que tenham os apoios
políticos e económicos
para cumprir a sua missão.
Peço-Te em particular
pelas que vivem
em maiores dificuldades,
que o teu Espírito
seja a sua força e consolação.
Pai-Nosso...

