Continuação da página 1 ... Tenda onde se possa vir a colocar di-

...em que vivemos. E este prin- nheiro, brinquedos, roupas, calçado,

cípio: "para trabalhar estou
velho e não me dão trabalho,
. me reformar ainda sou
para
novo, porque me falta a idade e
os descontos". E isto, traz desemprego, fome, miséria.
Para contrabalançar este estado
de coisas, a diocese de Braga criou o "Fundo Partilhar com
Esperança", em que cada um pode oferecer o que quiser, entregando ao Pároco ou nos Serviços
Centrais da Diocese, ou directamente no Banco através
do NIB: 001 000 004 565 964 161.
Assim sendo, viveremos mais
tranquilamente o nosso Natal,
ajudando também outros a vivê-lo
com mais dignidade.
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Para as minhas duas comunidades cristãs, Palmeira e Curvos,
é uma maneira de trabalharmos no
Banco Alimentar contra a
Fome, pois os produtos desta
iniciativa serão geridos pela
Caritas Diocesana.
Que o Advento a todos nos toque
o coração, abrindo-o, através da
Palavra, a gestos tão humanos
O Pároco
quanto cristãos.

Tenda do Natal - partilha de
Bens
Na mesma linha do Natal
Este ano, vamos começar uma iniciativa tendente a ir de encontro aos
irmãos mais necessitados, quer em
bens, quer em sentimentos e gestos
de solidariedade.
Porque o Natal é a festa do Amor e
da Solidariedade, vamos montar uma

mensagens escritas, utensílios (bicicletas a andar, de crianças ou adultos),
televisores em bom estado e de que
nos queiramos libertar, móveis em bom
estado que queremos arrumar, roupas
de cama (cobertores ou outras).
Os principais e primeiros beneficiários serão os da freguesia. O que sobrar será enviado para outros países
de outros mundos (talvez de missões)
Vamos ver no que dá esta experiência. Será a primeira, mas talvez não
venha a ser a última.
Em Palmeira, esta tenda será localizada à entrada do Centro Paroquial
(Hall de entrada ou/e Bar). Brevemente avisarei os nomes das
pessoas responsáveis pela mesma.
Em Curvos será localizada também no Salão Paroquial, desde que
as obras que vão ser feitas não
impeçam. Ficam responsáveis a D.ª
Manuela Freitas e seu cunhado Fernando

Bênção das grávidas
Respondendo aos apelos do Papa
Bento XVI, para que se reze pela "Vida
Nascente", o que deveria acontecer
numa Vigília de Oração no dia 27 de
Novembro, vamos transferir a intenção
do Papa para o dia 12 de Dezembro,
na Eucaristia de festa das 11h00,
promovendo uma Bênção especial
para as senhoras Grávidas.
Tal medida tem por objectivo mudar
mentalidades, vendo num filho que está
para nascer uma bênção de Deus à
humanidade, e não uma desgraça que
se abateu na vida de alguém ou do
casal.
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Boletim Paroquial

N.º 1047 – Semanas de 6 a 12 de Dezembro de 2010

2.º Domingo do Advento - Ano A
A solidariedade tem capacidade de dar dignidade a todos
O Arcebispo de Braga, D. Jorge mês de ordenado aos seus padres
Ortiga, anda nas bocas do mundo. para combater a fome que, aos
Até pelo facto de ser o n.º 1 na poucos, começa a grassar na sua
hierarquia dos Bispos (é o diocese. E mais: disse para coPresidente da Conferência Epis- municarmos essa ideia aos nossos
copal Portuguesa) é sempre uma paroquianos para que eles,
referência para entrevistas querendo e como cristãos que são
acerca de tudo, mesmo das coisas e com hipóteses de colaborar,
mais controversas, do Governo, da também aceitem o de-safio de
economia, do Orçamento geral do contribuirem para matar a fome aos
Estado, dos números do desem- esfomeados, sobretudo nesta
prego, das estatísticas da fome quadra Natalícia que se aproxima.
etc. etc.
De facto, não podemos estar de
Há dias estive com ele no encer- bem com a nossa consciência, saramento do retiro, em que tomei bendo que nessa noite e nesses
parte no Sameiro e, achando-o dias, ao mesmo tempo que nos
muito combalido no final da Euca- banqueteamos em nossas casas (e
ristia presidida por ele, disse-lhe: ainda bem) outros há que pensam
"D. Jorge estás muito abatido". em nós, olham para nós e maldizem
Ao que ele me respondeu: "sabes? a sua sorte e as circunstâncias que
as frentes de batalha são mais que contornaram a sua vida e que os
muitas"
lançou para o desemprego, para a
Pois bem. Estes dias correu cé- miséria, para a infelicidade.
lere nos écrans das televisões e
Isto porque, hoje em dia, existe
nos media, em geral, a ideia que o uma filosofia terrível, que vem
Arcebispo teve de, em pleno aumentar o clima de instabilidade
Conselho Presbiteral, pedir um na sociedade...(continua na página 4)
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Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas
2.ª F- 06: às 17h40: Terço; às
18h00, por:
- Aniv. Joaquim G. Ch. Dias m. viúva
- Albino Rod. Martins m. filho Manuel
- Júlia Martins Gomes m.c. família
- 30.º dia Maria Costa. Gomes m c.
confraria
4.ª F- 08: às 8h00: - Cantada à Sr.ª
da Conceição m.c. devotos;
Às 11h00 por: - Aniv. Rosa Miranda
Silva m.c. viúvo - Aniv. Emília P. Cardoso m.c. Manuel - Aniv. José Alves

da Quinta m.c. filha Celina
6.ª F - 10: às 18h55: Terço; às 19h15
- A Santa Eulália, padroeira
- Aniv. Manuel S.tos Portela m.c. viúva
- Aniv. Carolina C. Matos m.c. Jacinto
Sábado – 11: às 17h por:
- Adolfo Vale Gonçalves m.c. viúva
- José Maria Serra m.c. Arminda
- Deolinda Alves Cruz m. filha Celina
Domingo – 12: Às 8h00: Pelo Povo
Às 11h00 por:
- Amândio Silva Lopes m.c. filhos
- Avós (Alvarina e Joaquim) de Paulo
Alves Capitão
- Pais (António/Maria) Felícia Santos
De tarde: sermão m.c. Fermanda
Cruz Fernandes

Servir altar 8, 11 e 12 de Dezembro
Dias 8 e 12: Leitores às 8h00: Teresa
Santos, Sargento Santos e Manuela;
às 11h00: Rosa Martins, Diogo Torres
e Sónia Nogueira. Salmistas: Sílvia/
Gracinda; Gracinda/Armindo
Dia 11: às 17h00: Jéssica, Bruno Eiras
e Catarina Dias

quer do Natal e Ano Novo, vai decorrer
junto às instalações do Centro Paroquial
3 fins-de- semana de feirinhas,
organizadas pela Ana Lima e com a juda
de voluntá-rios(as).
Serão dias de feirinhas os seguintes:
- 4 e 5 de Dezembro
- 8 de Dezembro (Sorteio de cabaz)
- 11 e 12 de Dezembro
Para além do espírito de ajuda, existirá
o de convívio e distração, comprando,
vendendo e oferecendo.
Quanto às Rifas, foi modificado o
esquema. Existem 420 bilhetes, que
estão a ser passados ao preço de 1 euro
cada, para um grande cabaz de Natal
que será sorteado no dia 8 de Dezembro.
Espera-se que as pessoas colaborem ,
mesmo adquirindo por 1 Euro um bilhete ou mais da rifa das 420 para o sorteio.
A catequese vai ajudar.

Passeios para 2011
Estou a organizar um calendário de
passeios/viagens/peregrinações 2011.
Organizarei duas Viagens:
1. Madeira (4 dias), 1.ª quinzena Maio
2. Itália (6 dias), com realce para
Veneza, Milão, Pisa, Pádua, Assis,
Bolonha, Florença e Roma (aqui 2 dias).
Data: 26 a 31 de Agosto.
Qualquer destes passeios estará aberto a toda e qualquer pessoa, mesmo de
fora das paróquias. Neste momento
estou a pedir orçamentos a várias agências. Brevemente voltarei ao assunto.

Intenções de Missas

A fim de dar um seguimento mais rápido a muitas intenções de missas que
Feirinhas para as Festas ainda tenho do ano 2010, prestes a
Com o objectivo de ajudar a angariar terminar, juntarei mais intenções de misproveitos para as festas que se sas na mesma celebração, o que não
aproximam, quer das Padroeiras está proibido, re...(continua na pág. 3)
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Paróquia de Curvos
12

Intenções de Missas
3.ª F - 07: às 17h40 (S. Torcato):
terço; às 18h00 por:
- Pelas Almas m.c. Associação
- José Maria S. Martins m.c. viúva
- António Barbosa Jesus m.c.viúva
Dia 08: às 9h30:
- Aniv. Paulo Cerqueira m.c. prima
Ana Maria
- Aniv. Irene e Maria Emília Faria
Venda m.c. Rogério
- Aniv. Maria Emília Faria Venda
m.c. viúvo
- Aniv. Emília Pereira Cardoso m.c.
Genro Rosendo
5.ª F- 09: às 17h40 (Rateira): Terço; às 18h00 por:
- José Inácio Carvalho m.c. viúva
- Marta Sousa Martins e Adão Martins Boaventura m.c. José Maria S.
Martins (quando ainda estava vivo)
Sábado – 11: - às 18h15 por:
- Maria Auxília C. Silva m.c. filha
Rosa
- Pais (João e Augusta) de Ana Vale
Domingo – 12: Às 9h30
- Aniv. António Igreja m.c. filha
Fernanda
- Rui Filipe F. Venda m. c. Pedro
Gonçalves
- A Santa Luzia (véspera de seu dia)
m.c. Ana Lima Matos

Iluminações de Natal
Este ano será uma firma a iluminar a
torre da Igreja, talvez com motivos mais
baratos e bonitos.
Por outro lado, fazem-se sempre
despesas que é preciso saldar.
Assim sendo, o grupo de Jovens
propôs-se angariar fundos para tais
despesas sempre necessárias, aproveitando para o efeito o Canto das Janeiras, de porta-a-porta no começo do
novo ano, prescidindo assim do habitual
peditório e não prejudicando o peditório
que ainda decorre para o Salão.
Acerca deste (peditório para as obras
do salão), queria lembrar que em alguns
casos, segundo ouço, mais parece um
peditório para uma Confraria do que para
obras de um edifício onde funciona toda
a parte cultural, catequética e lúdica de
crianças, jovens e adultos duma
comunidade. Os próprios pais se devem
vangloriar deste local onde os seus
filhos estão a ser "trabalhados", no diaa-dia.

Natal do Centro no Salão

Servir Altar 4 e 5 de Dezembro

Dia 10 de Dezembro (6.ª feira), às
18h30, no Salão Paroquial.
O Centro convida todas as pessoas
que queiram, a assistir à festa de Natal.
Convite especial é dirigido aos
familiares e amigos dos seus utentes.
Apareçam e divirtam-se!!!

Dia 8: 9h30: Leitores:Adosinda,
Alberto e Elisa Viana; Acólitos:
grupo 5 (Beatriz, Tiago e Ana Tomé)
Dia 11: 18h15: Filipa Valverde, João
Barroso e Paulo Ribeiro; Acólitos:
grupo 6 (Pedro Santos, Conceição
Cruz e Catarina Cunha
Dia 12: 9h30: Manuela Viana, Rui
Sameiro e Manuela Barroso
Acólitos: os mesmos do dia anterior

...tirando, como costume, o estipêndio
de 10 euros para mim e dan-do
seguimento ao restante, de acordo com
as normas seguidas pela Igreja.
Não é muito do meu agrado, mas as
pessoas preferem. Quando assim é...É
que nem sempre o mandar celebrar
muitas missas é sinal de muita fé.

Continuação da página anterior
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