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O título acima sugere-me uma
reflexão dividida em 2 tempos (o
passado e o futuro) e ao mesmo
tempo que sirva de comentário ao
ano que passou e ao que vai come-
çar. O 2008 acaba; o 2009 começa.

Ao olharmos para o passado, é
possível fazer um exame intros-
pectivo, a nível de paróquia, e a ter-
mos capacidade de ver o que se fez,
o que se fez bem, o que se fez
menos bem e o que não se fez e se
deveria ter feito.

Começando por Palmeira , direi
que o ano começou com uma inau-
guração: a do seu Centro Paroquial,
vinda dos finais de 2007. Foi o coro-
lário duma obra que levou quase 5
anos a ser concretizada, mas que
valeu a pena fazer. Palmeira, as
suas gentes e a sua paróquia, sen-
tem-se mais valorizadas com este
valor mais e com o que o mesmo
significa para o seu património, para
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a sua cultura, para os seus hábitos
e para a sua fé. Parabéns.

A nível de estruturas estamos de
parabéns. O mesmo se poderá dizer
a nível de festas e comemorações:
fizeram-se as festas de S. António,
Senhor dos Desamparados e, a
terminar o ano, as festas das padro-
eiras e de Natal e Ano Novo. Não foi
difícil. A freguesia, à sua medida,
colaborou.

Sentimos que, devido à crise que
se instalou em Portugal e no mundo,
ainda não nos é possível pensar no
arranjo da Igreja paroquial. Há-de
chegar a sua vez. Para já, lembre-
mos essa necessidade.

A nível social e civil, sentimos,
como cidadãos, a necessidade de dar
estruturas dignas aos serviços soci-
ais, com a construção dum Centro
Social para o CICS. Ainda não chegou
a sua hora. Há-de acontecer (quem
dera que...(continua na página 4)

fosse ao menos começado este
ano). Têm a palavra os homens e as
auto-ridades, locais e concelhias, já
que as nacionais fazem ouvidos
surdos às pretensões da comu-
nidade.

Os grupos paroquiais, catequese,
confrarias, jovens, cantores, litúrgi-
cos etc, felizmente estão a funcionar.
São o suporte da vitalidade duma pa-
róquia (comunidade). Preze Deus
que singram cada vez melhor no ser-
viço de melhor qualidade à paróquia.

Acima de tudo, apraz-me registar
o clima sereno e de tranquilidade na
paróquia. É o resultado dum trabalho
conjunto, dento duma sociedade
complicada.

No que a Curvos diz respeito ,
continuámos com estruturas capa-
zes dos desafios da hora actual, enri-
quecidos pela parte social e pelo
melhoramento e ampliação das
instalações paroquiais do Centro
Social, enriquecido com uma co-
zinha que faz inveja às melhores.

O apoio diário a 160 crianças,
deixa-nos tranquilos quanto à nossa
missão de serviço, ainda que preo-
cupados com as dificuldades do dia
a dia para a sua manutenção. Não
esquecer que lá temos 22 postos de
trabalho, a quem é preciso pagar no
fim do mês.

Curvos continua sem festas. Tei-
mam em as substituir por outras
comemorações mais modernas.
Não sei se com razão ou sem ela.
O certo é que as realizações
culturais e desportivas, por períodos

de um mês ou mais, têm posto a "fre-
guesia em movimento". Mesmo
assim, gostaria que as capelas não
fossem esquecidas nas tradicionais
festas que aí deixaram de se fazer.

Termino, dizendo que o pároco des-
tas duas comunidades foi designado
pelo Senhor Arcebispo, depois de
ouvido o clero local, para exercer um
2.º mandato de mais 5 anos como
arcipreste de Esposende. Pode ser
interrompido a qualquer momento,
sobretudo se vier a ser mudado de fre-
guesias do arciprestado de Esposen-
de. Continuo a pensar que é um
serviço e não uma honra que perdoo
aos colegas e ao prelado que me ele-
geram.

E o futuro o que nos reserva? Não
sei. Mas auguramos maravilhas para
as comunidades, sabendo que 2009
irá ser um ano difícil, de acordo com
as previsões mais optimistas dos
governantes. Mas, "quando mal nun-
ca pior" do que 2008.

Vivendo com a mesma fé, empenho,
bairrismo, arreganho, construiremos
um futuro em que daremos tréguas
ao pessimismo.

Queira Deus que sejamos contem-
plados com saúde, paz, harmonia e
bem.

A Igreja terá uma cota parte na pros-
secução dos fins, mesmo temporais
dos seus filhos. Saibamos aproveitar
os seus ensinamentos e trabalhar
pelas comunidade a que pertence-
mos. Da nossa parte, continuaremos
com a mesma determinação

Um bom Ano de 2009 para
todos, paroquianos e amigos.
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 06: às 18h05  (na Capela
S. Torcato)): terço; às 18h30 por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Aniv. Corina Souto  m.c.

sobrinha Teresa
5.ª F - 08:  às 18h05  (na Capela

da Rateira):
- A S. Bento  m.c. Manuela

Freitas
- À Senhora de Fátima  m.c. José

Maria Eiras
Sábado – 10:  Às 18h15:  por:
- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
- António José S. Martins  m. pais
Domingo – 11:   Às 9h15  -
- António Freitas e Dr. Carlos

Capelo  m.c. Elisa Viana

Servir altar 10/11 de Janeiro
 Sábado - 10: acólitos:  grupo 3 +
2 do 8.º ano. Leitores:  Ângela,
Lionel e Joana Martins.
Domingo- 04:   Às 9h15:  Acólitos:
André e Sara Garrido; leitores:
Adosinda, Alberto e Elisa

Padre Mário, novo arci-
preste de Famalicão

Da "fornada" de arciprestes torna-
da pública pelo Sr. Arcebispo, para
o quinquénio de 2009 a 2013 (inclu-
sivé), resultou, entre outros, a no-
meação para um 2.º mandato do
pároco desta freguesia, para
arcipreste de Esposende, e do
Padre Mário Rodrigues para um 1.º
mandato de 5 anos, como arcipres-
te de Famalicão.
Fala alguém que já o é, e, pela ex-
periência colhida ao longo de
quase 6 anos, não sei se hei-de
dar os parabéns ao Padre Mário ou

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 05: às 18h05:  terço;18h30,
missa por:

- Maria Alice Fern. Silva  m.c.
irmã Auxília

- Laura Miranda Silva  m.c. filha
Carminda

4.ª F- 07: às 18h05:  terço;18h30,
missa por:
   - Laurinda Rosa Dias e marido
m.c. filha Maria

- Sogros (Albertino e Rosa) e filho
(Manuel) de Eva Lima

- 7.º dia por António Lima Lomba
6.ª F- 09: às 18h05:  terço; 18h30

por:
- Maria José Fernandes e marido

m.c. filha Florinda
- Rosa Miranda Silva e filhos

(Paulo e Arminda)  m.c. Augusta
Sábado – 10:   Às 17h00   a:
- S. José  m.c. Deolinda Neiva
Domingo – 11:  Às 8h00 por:
- António Ribeiro Fernandes

Alves e sogros  m.c. esposa
- Maria Fernandes Silva e marido

m.c. nora Ana Maria
- Pais (António e Maria) de

Felícia
- Às 10h30 pelo Povo

Servir altar 10/11 de Janeiro
 Sábado- 10: Às 17h00: acólitos:
grupo 7 do 10.º ano (Rui Paulo S.
Dias, Marisa Sofia L. Carvalho, Rui
Daniel C. Gomes) + 2 do 9.ºano
da Catequista Sandra Guerra;
Leitores: Ana Catarina Faria,
Gabriel Filipe A. Neiva (10.º ano) e
Isabel Patrícia Rodrigues.
Domingo- 11:   Às 8h00:  leitores:
Maria Afonso, José Per. Venda e
Marlene Quinta; Às 10h30: Paula

se, pelo contrário, apresentar sentidos
pêsames..
No meio está a virtude. Encarada co-
mo um serviço, a missão do arcipreste
torna-se gratificante, sobretudo quando
desempenhada com alegria, junto do
povo de Deus e dos seus irmãos sacer-
dotes, fazendo comunhão com todos.
Parabéns e felicidades, Padre Mário.

Continuação Página  Palmeira
...mulheres. Tem de ouvir os desaforos
de quem não gostou de alguma coisa
Tem de ser agradável a celebrar a eu-
caristia. Não interessa se está cansado
ou doente ou triste. Tem de ser sim-
pático. Tem de ser aberto, acolhedor.
Tem de estar sempre bem-disposto.

Tem de preparar a homilia. E tem de
reflectir mais. Havia de ler mais. Tem
de organizar o programa da paróquia.
Se não tiver uma gata, tem de viver
sozinho.

Tem de viver com o que lhe dão. E
tem de declarar o IRS para ser igual
aos outros. Tem de tratar dos bens da
paróquia. Já estarão registados? Tem
de ir às finanças. Tem de entregar a
acta de casamento. E tem de enviar
os extractos e informar o pároco do
baptismo. Tem de registar o óbito. E o
baptismo. Tem de nomear novo Con-
selho Económico. Tem de encontrar
as pessoas ideais. Tem de fazer esta
e aquela reunião. Tem de estar sempre
solícito na reunião. Não pode irritar-se.
Tem de ir às compras lá para casa.
Tem de tratar do carro. Pneus novos
de tanto andar.

Vem um amigo e tem de estar mais
connosco. Vem um pretendo amigo e
diz que tem de ser compreensi-
vo...(continua no próximo número)

Miranda, Luis Carlos Maciel e Natália
Brito

Janeiras para o Rancho
Este ano, as Janeiras são para o
Grupo Folclórico. O mesmo come-
çará a cantá-las no dia 3, percorrendo
a freguesia de lés a lés, por um
período que poderá ir até ao final de
Janeiro. Começarão pela parte da
Igreja e Santa Baia

O Padre e o "Tem de..."
Porque achei piada, mas rea-

lismo, publiquei do boletim de
Barcelos (Matriz):

Vem um e tem de fazer o baptizado
neste dia. Outro, tem de aceitar o
meu filho para o crisma. E tem de
perdoar as faltas à catequese. E tem
de fazer igual ao seu colega. Vem
um emigrante e tem de fazer nesta
data. Não importa se quer ir para
férias. E tem de passar ali com a pro-
cissão. E tem de aceitar este
padrinho. Tem de ser compreensivo
para a noiva se esta chegar atrasada.
Tem de fazer um casamento à
maneira.

Tem de passar pela escola e lar.
Tem de marcar confissões assim,
porque esqueço-me de vir antes da
missa. Tem de estar atento aos jo-
vens. Eles estão a afastar-se. Tem
de ir buscar o morto a casa. E tem
de estar a pé às 8h00 porque tem de
estar disponível para um que se
lembrou de tratar um assunto a essa
hora. Ou então tem de estar sempre
em casa para o caso de alguém se
lembrar de lá ir. Tem de ter cuidado
com quem anda. Tem de ter cuidado
com as (continua página de Curvos)


