Serviço Paroquial

• 11 a 18nov. 2018

Semana Nacional dos Seminários Diocesanos

dom. 11
08:45 - Missa nos Moleanos
XXXII Tpo
Comum 10:00 - Missa nos Casais S. Teresa

11:15 - Missa em Nossa Senhora dos Prazeres

2ªFª 12
3ªFª 13
4ªFª 14
5ªFª 15
6ªFª 16

sáb. 17

dom. 18

09:00 - Laudes em S. Vicente
Chiqueda - 18:30 Confissões + 19:00 - Missa

09:00 - Laudes em S. Vicente
Ataíja Cª - 18:30 Confissões + 19:30 - Missa (P. Fábio)- bodas de
prata matrimoniais de Natália e Alcides
09:00 - Laudes em S. Vicente
S. Vicente - 18:30 Confissões + 19:00 - Missa
Aljubarrota - 20:30 - R. catequistas do 4º ano da paróquia (festa Palavra)
09:00 - Laudes em S. Vicente
Carvalhal - 18:30 Confissões + 19:00 - Missa
20:00 - Reunião igreja Cumeira de Baixo

09:00 - Laudes em S. Vicente
Moleanos - 18:30 Confissões + 19:00 - Missa

09:00 - Laudes em S. Vicente
09:30 - serviço de cartório
12:30 - Bodas de ouro matrimoniais - Mª da Luz e Diamantino
Na nossa Diocese ofertório das missas para o Seminário

17:45 - Missa no Carrascal
20:15 - Missa na Ataíja de Cima

+

19:00 - Missa na Boavista

Dia mundial dos pobres

08:45 - Missa nos Moleanos

XXXIII Tpo
10:00 - Missa nos Casais S. Teresa
Comum

11:15 - Missa em S. Vicente
Apostolado da oração - neste domingo, 11nov., reunião de coordenadores do movimento na diocese, no Seminário de Leiria, a partir das 15:00.
Semana dos Seminários - «É momento especial para olhar com mais atenção e cuidado para esta importante realidade da vida da Igreja […] Um olhar, acima de tudo,
de confiança e esperança no Senhor que não deixa de chamar trabalhadores para
a sua messe e no seu Espírito que os prepara e habilita para serem os evangelizadores que o mundo de hoje precisa. O tema desta semana - “Formar discípulos
missionários” - sublinha o objetivo fundamental dos seminários […] formar discípulos missionários, “enamorados do Mestre”, pastores com o “cheiro das ovelhas”,
que vivam no meio delas para servi-las e conduzi-las à misericórdia de Deus».
D. António Azevedo, Presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios
Pensão paroquial - Por esta altura do ano é costume bater à porta das famílias para
pedir a “pensão paroquial”, ou seja, o contributo que cada qual entenda poder dar,
para a sustentação do pároco. As verbas recolhidas, juntamente com o folar, por
altura da Páscoa, são depositadas na conta da igreja de Aljubarrota e é de lá que,
mensalmente, se paga o vencimento do pároco.
Praça de S. Vicente, 1A . 2460-711 Aljubarrota . 262 508 123 . padrealjubarrota@gmail.com
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D uas pequenas moedas
Neste domingo a palavra de Deus fala-nos de duas pobres
viúvas que, no meio da sua indigência material, e pela
sua fé, encarnam claramente o espírito evangélico: “bem
aventurados os pobres...” (Mt 5,3). A primeira é a viúva
que oferece hospitalidade ao profeta Elias e que, por ter
acolhido a palavra do profeta, é premiada com um milagre que remedeia a sua necessidade; a outra é a viúva
do evangelho, de quem não conhecemos o nome nem
a história, e que, no templo de Jerusalém, oferece duas
pequenas moedas: porque deu tudo o que tinha recebe
de JESUS o maior dos elogios.
Na antiguidade era impensável uma mulher só e autónoma: tinha sempre de depender ou do pai ou do marido;
além disso, a viúva não herdava os bens do marido, antes,
ela própria era parte da herança do filho primogénito; a
sua condição era, por isso, de grande vulnerabilidade.
As histórias destas duas mulheres pobres e indefesas,
insignificantes na hierarquia social do seu tempo, com o
estigma de serem viúvas, mas generosas e cheias de fé,
são um símbolo da doação total de Deus aos homens,
por Cristo, nosso Senhor e, ao mesmo tempo, um apelo
para que nós próprios sejamos sempre mais generosos.
A generosidade dos ricos não enganou JESUS: apesar
de pôrem no tesouro do templo consideráveis esmolas,
faziam-no para serem vistos e louvados pelos presentes
e, por isso, tais ofertas, ainda que significativas no quantitativo, não tinham valor para Deus, que não se deixa iludir
com as aparências. Ao contrário, o donativo da viúva, insignificante no quantitativo (duas moedas pequeninas), toca
o coração do Mestre: aquela mulher, de forma discreta e
simples, deu tudo o que tinha, abriu mão do necessário
e o seu gesto agrada a Deus.
O amor não se mede pela quantidade económica, mas
pela qualidade interior: o que importa é a doação de si
próprio, como fará JESUS por todos nós, na cruz. O tesouro
verdadeiro não é o dinheiro, nem as riquezas, mas a pessoa e, por isso, o que realmente conta não é o dinheiro,
(cont. pag. 2)
mas o amor com que se faz a oferta.

Leituras dominicais

1ª Leitura

1Re 17,10-16

2ª Leitura

Hb 9,24-28

«O profeta Elias pôs-se
a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas
da cidade, encontrou
uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: ‘Por favor, traz-me
uma bilha de água...’».
«Cristo não entrou num
santuário feito por mãos
humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio
Céu, para Se apresentar
agora na presença de
Deus em nosso favor».
Evangelho

Mc 12,38-44

«Veio uma pobre viúva
e deitou duas pequenas
moedas, isto é, um quadrante. Jesus chamou os
discípulos e disse-lhes:
‘Em verdade vos digo:
Esta pobre viúva deitou
na caixa mais do que
todos os outros... na sua
pobreza, ofereceu tudo o
que possuía para viver’».

De mim e de ti, o que é
que Deus espera? A “pobre viúva deitou
na caixa mais do que todos os outros.
Eles deitaram do que lhes sobrava, mas
ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que
tinha, tudo o que possuía para viver”.
JESUS ensina-nos a não julgarmos os
outros pelas aparências e mostra-nos que
as nossas comunidades e o mundo são
sustentados por aqueles de que não se
fala, mas que são generosos e honestos,
no meio das tribulações de cada dia.
(cont. pag. 1)

*******
Batismo

No sábado, 3nov., foi batizado, na igreja
de Nossa Senhora dos Prazeres, o André, filho de Jorge Miguel Casimiro de
Sousa e de Soraia Isabel Galveia R.Ferreira, do Carvalhal. Que Deus abençoe
e proteja o André, e toda a sua família.

In memoriam
< Jacinto Pedro Peralta, de 79 anos de

idade, viúvo de Laurinda Sousa Ferreira, residia na Lagoa do Cão; faleceu no
Hospital de Leiria, no dia 1nov., e foi sepultado nos Moleanos, no sábado, 3nov.
< Maria Celeste do Nascimento, de 92
anos de idade, casada com Eleutério
António Estanqueiro, faleceu no Hospital de Alcobaça, no dia 1nov.; residia no
lar da Misericórdia e foi sepultada em
Aljubarrota no sábado, 3nov.
< Irene Lopes dos Santos, de 82 anos
de idade, viúva de João Maria Eutíquio,
faleceu no Hospital de Leiria, no dia
2nov.; residia e foi sepultada em Aljubarrota no sábado 3nov.
< Emília Luisa Faustino, de 83 anos de
idade, viúva de Américo Amado Ribeiro,
faleceu no lar de Chiqueda no dia 3nov.;
era dos Olheiros e foi sepultada em Aljubarrota no domingo 4nov. Que Deus receba estes irmãos na glória eterna. RIP.

Estipêndios

Recolheram-se esta semana: Casais S.
Teresa 85€. Cadoiço 46,60€. Ataíja Bº
20€. Moleanos 55€. Ataíja Cª 5€. Boa-

vista 45€. Cumeira Bº 37€. Este dinheiro vai ser aplicado na celebração de outras tantas missas ad mentem offerentis.

Folha Paroquial

Desta semana registam-se as seguintes
ofertas anónimas: 2 resmas de papel
(Ataíja Bº) + 1 resma papel (Aljubarrota) +
10€ (Aljubarrota). Bem hajam.

Aljubarrota - Bancos novos

Registamos, nesta semana, da venda
de chouriças, no final da missa do último domingo, 200€. O total está em
8.589,71€. Continua.

Ataíja de Cima

Depois de sucessivos requerimentos
e de várias idas às Finanças, cremos
que, esta quarta feira, ficou, finalmente,
resolvida a questão da isenção de IMI
relativa ao prédio urbano que está em
ruínas e se destina à futura casa mortuária. Relativamente a ofertas registamos o donativo de um porco, feito pelo
Sr Manuel Gomes Machado, que rendeu 198€, mais a oferta do desmanche
do mesmo, pelo Sr José Santos, no valor de 30€, tudo no total de 228€, que
revertem a favor do futuro Centro Pastoral. Regista-se ainda a oferta de uma
pessoa anónima que assume a despesa
com a colocação dos genuflexórios nos
bancos da igreja.

Moleanos - Automatização dos sinos

Recebemos, esta semana, da Serafim
Jerónimo, o recibo relativo ao último
cheque enviado; ainda temos pendente uma dívida de 4.602€. Esta semana
não houve ofertas para esta campanha.
Casais de S. Teresa
Esta segunda feira, 5nov., formalizou-se, no escritório da solicitadora Nélia
Tomás, em Alcobaça, a compra do terreno contíguo ao salão pastoral; para a
aquisição foi determinante o donativo
do Município que, em devido tempo,
anunciámos. Para além disto, a Comissão de Igreja está empenhada em mandar pôr os genuflexórios nos bancos da
igreja e já tem orçamento.

Cumeira de Baixo
Contas da festa de N. Sra de Fátima (1820mai18): receita 11.983,92€; despesa
7.933,42€; saldo 4.050,50€. Obrigado a
todos os que colaboraram. Na campanha
para a aquisição da nova píxide para a igreja registamos uma oferta anónima de 200€
que resultam da salvaguarda de moedas
que, durante semanas, a pessoa em causa,
fez, para as poder oferecer para esta campanha e ainda 100€ (venda de merendeiras)
+ 20€ (Mª do Céu) + 20€ (Ângelo). Bem hajam! Com esta ofertas já se angariou quase
um terço da quantia necessária.
Família de Oração pelo Seminário - FOS
«A FOS é uma proposta dirigida a toda diocese, com o objetivo de congregar o maior
número possível de pessoas que se comprometam a dedicar todos os meses um
pouco do seu tempo à oração pelas vocações sacerdotais. Teve início na Semana
dos Seminários (em out.2014), e congrega
já 324 membros, de 44 paróquias e de 4
congregações religiosas. Esta família reúne-se todos os meses em oração, no Seminário, e confia a Deus a causa das vocações sacerdotais. Mensalmente é também
enviado por email para todos os membros
um pequeno folheto com uma proposta
de oração. Desta forma, acreditamos que
estamos todos unidos em oração, respondendo ao pedido que o Senhor nos deixou:
“A messe é grande, mas os trabalhadores
são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor
da messe para que envie trabalhadores
para a sua messe” (Mt 9, 37). Para pertencer, basta enviar um email (fo.seminario@
gmail.com) ou telefonar (244 832 760), manifestando o desejo de integrar esta Família de Oração». Próximo encontro: 17nov18
das 21:00 às 22:00, no Seminário, Leiria.

Oração da semana

Oração pelos Seminários. Nesta semana “demos
graças a Deus pelos seminaristas e pelas
equipas formadoras. Peçamos que Ele os
ilumine no caminho de um discernimento sé-

rio e uma entrega plena. Roguemos
ainda ao Senhor que converta o coração de todos os batizados ao verdadeiro sentido de missão e àqueles que
Ele chama ao ministério ordenado dê
coragem para responderem com coragem e generosidade”. Da nossa diocese temos neste ano letivo, no Seminário dos Olivais, Lisboa, dois alunos:
o Micael Ferreira, de Monte Redondo (3º ano) e o Jorge Fernandes, do
Peso, Portalegre (5º ano). Para o ano
propedêutico, no Seminário de S.
José, Caparide, entrou em setembro,
depois de ter concluido no verão a Licenciatura em Música no Instituto Politécnico de Bragança, o Tiago Faria,
de 25 anos, natural de Minde.

Oração

Deus Trindade,
sabes o quanto somos mendigos de Ti.

À beira do caminho procuramos a luz
que dá mais sentido aos nossos dias
e cura todas as nossas cegueiras.
Tu passas sempre pela nossa vida
e acendes em cada um de nós
o desejo de sermos Teus discípulos.

Na Tua estrada queremos ser formados.
Nas Tuas palavras e nos Teus gestos,
ser instrumentos da Tua graça.
Juntos no caminho,
queremos ser comunidade
enviada em missão.

Rezamos
por todos os que arriscam seguir-Te,
especialmente os seminaristas
e pré-seminaristas.

Rezamos ainda por todos aqueles
que se entregam totalmente a Ti
e colocam a sua vida nas Tuas mãos.

Pedimos-Te que continues
a despertar os corações adormecidos
para que mais jovens
das nossas comunidades
aceitem o desafio de Te seguir. Ámen.

