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Palavra Inicial

InfoParóquia

«Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus senão este
estrangeiro»
A atitude fundamental da oração é a acção de graças, porque ela
supõe no cristão, antes de mais, o reconhecimento do que Deus
lhe dá e a resposta a esse dom, com o louvor agradecido. É
precisamente esta atitude espiritual que se exprime com a
palavra “eucaristia”, o nome da acção de graças por excelência.
In Secretariado Nacional de Liturgia

InfoIgreja
“Vou a Portugal”
Papa diz à Renascença que virá a Portugal no próximo ano.
Confirmada está a vinda a Fátima, mas ainda abre a porta a uma
visita mais alargada.

"OS JOVENS, A FÉ E O DISCERNIMENTO"
O Vaticano anunciou esta semana a convocação de uma
assembleia sinodal dedicada aos jovens. Segundo a Santa Sé, este
encontro dos bispos que decorrerá em 2018 terá como tema
"Os jovens, a fé e o discernimento vocacional". Depois de um
encontro com os jovens, que levou muitos milhares a Cracóvia
este verão, às Jornadas Mundiais da Juventude, Francisco volta a
dedicar uma atenção especial aos mais novos. A estes tem
pedido exigência na fé e ousadia nas ações.

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não
é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria
menor se lhe faltasse uma gota.”
(Madre Teresa de Calcutá, agora Santa)
CONTACTOS - TEL.: 214 847 480
Para mais informações:
www.paroquiadecascais.org ||
igrejadecascais@gmail.com
www.facebook.com/paroquiadecascais
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

Jubileu da Misericórdia
Uma caminhada Paroquial em sete etapas
Na sexta etapa desta caminhada, e ao longo deste mês
de Outubro, refletimos sobre a obra corporal: Assistir
os doentes e a obra spiritual: Perdoar as injúrias.
O Santo Padre pede-nos que abramos os olhos para ver
as misérias do mundo e as feridas de tantos irmãos
privados da sua própria dignidade. Desafia-nos, através
das suas palavras e gestos, a promover uma cultura do
encontro, e a dar testemunho do seu amor através de
obras concretas.
Como desafio concreto para este mês propomos
propomos apoiar financeiramente os doentes crónicos
na aquisição de medicamentos.

CONFERÊNCIA SOBRE A EUTANÁSIA
O que é a EUTANÁSIA?
Que resposta dar a um doente que quer morrer porque
acha que a sua vida perdeu sentido ou dignidade?
O que diz a Igreja Católica sobre isto?
Onde nos podem conduzir eventuais alterações
legislativas?
Estas e outras
conferência

questões

serão

esclarecidas

na

"Amar até ao fim",
Oradores: Isabel Galriça Neto e Pedro Vaz Patto.
Dia 17 de Outubro às 21h30
Centro Cultural de Cascais.
Entrada gratuita. Inscrição através do e-mail
paroquiadecascais.comunicacao@gmail.com

A NÃO PERDER!

Para Refletir

A Igreja é para todos…
A Igreja é para todos, não só para os bons ou para aqueles que se
crêem bons ou pensam sê-lo. A Igreja é para todos, sobretudo
para os maus. A quem está pregado numa cama de hospital, a
quem vive fechado numa prisão, a quantos estão encurralados
pelas guerras, digo: Olhai o Crucificado; Deus está convosco,
permanece convosco na cruz e a todos Se oferece como Salvador.
Deixai que a força do Evangelho penetre no vosso coração e vos
console, vos dê esperança e a íntima certeza de que ninguém é
excluído do Seu perdão. (…)
As palavras do “bom ladrão” são um maravilhoso modelo de
arrependimento, uma catequese concentrada para aprender a
pedir perdão a Jesus. Primeiro, ele dirige-se ao seu companheiro:
«Não tens nenhum temor de Deus, tu que foste condenado à
mesma pena?». (…) O “bom ladrão” recorda a atitude
fundamental que abre à confiança em Deus: a consciência da Sua
omnipotência e da Sua infinita bondade. É este respeito confiante
que ajuda a dar espaço a Deus e a confiar-se à Sua misericórdia,
mesmo na escuridão mais profunda. (…) O “bom ladrão” dirige-se
por fim diretamente a Jesus, invocando a Sua ajuda: «Jesus,
recorda-te de mim quando entrares no Teu Reino».
Deste modo um condenado à morte torna-se modelo do cristão
que se confia a Jesus.
(Papa Francisco na Audiência Geral de 28-09-2016)

Para Rezar
Tu que és Jesus que sofre…
Ó Jesus, Tu que sofres, faz com que hoje e todos os dias eu saiba
ver-Te na pessoa dos Teus doentes. Oferecendo-lhe os meus
cuidados, que eu Te possa servir. Faz com que, mesmo oculto sob
o disfarce pouco atraenteda ira, do crime ou da loucura, eu saiba
ver-Te e dizer: Ó Jesus, como é doce servir-Te a Ti que sofres!
Dá-me, Senhor, esta visão de fé e o meu trabalho nunca será
monótono. Encontrarei alegria satisfazendo as pequenas veleidades
e desejos de todos os pobres que sofrem. Amado doente, és mais
amado ainda para mim porque representas Cristo. Que grande
privilégio o meu, poder cuidar de ti, Ó Deus! Tu que és Jesus que
sofre, digna-te ser também para mim um Jesus paciente, indulgente
com as minhas faltas, não vendo senão as minhas intenções que
são de Te amar e servir na pessoa dos Teus filhos que sofrem.
(Oração composta por Madre Teresa de Calcutá, agora Santa)

Horários das Missas:
FERIAIS
7h Capela do Externato Nossa Senhora do Rosário (Sábado é às 8:15h)

10:00 e 19:15h Igreja Paroquial || 10h Capela da Cidadela (Sábado)
18:30h Colégio Amor de Deus
19h Igreja dos Navegantes (ucraniano católico)
Sábado VESPERTINAS
18h Capela da Areia || 18:30h Igreja dos Navegantes (inglês)
18:30h Colégio Amor de Deus || 19:15h Igreja Paroquial
DOMINGO
9h Lg. da Ressurreição e Lg. da Misericórdia
10h Lg. Paroquial ; Capela da Bicuda e Capela do Colégio NªSªRosário
11:15h Ig. Paroquial e Lg. de Santana ||12h Igreja dos Navegantes (inglês)
12:30h e 19:15h Igreja Paroquial
13:30h Igreja dos Navegantes (ucraniano católico)

Jubileu da Misericórdia
“Sem misericórdia, ainda é noite”
"Para os cristãos, a grande mentira é ver os outros sem
misericórdia; é fechar os olhos à bondade da sua humanidade
e sobrecarregá-los com o peso dos seus pecados.
Não veremos correctamente as pessoas, se não for com
misericórdia.
Não verei correctamente um velho mendigo a pedir à beira
da estrada, enquanto não o vir como um futuro cidadão do
Reino. (...)
Um dia, um rabino perguntou aos seus discípulos:
- Como se pode dizer que a noite terminou e o dia está de
volta?
Um discípulo sugeriu:
- Quando se pode ver claramente que um animal, à distância,
é um leão e não um leopardo.
- Não!- Disse o rabino.
Um outro disse: - Quando se pode ver que uma árvore tem
figos e não pêssegos?
Não! - Disse o rabino. - É quando se pode olhar para a face
de outra pessoa e ver que aquela mulher ou aquele homem é
vossa irmã ou vosso irmão. Porque enquanto não forem
capazes de o fazer, seja qual for o tempo do dia, ainda é
noite."
(Timothy Radcliffe, em "Ser Cristão para quê?”)

Sugestão da semana
Filme: “O Lado Selvagem ” EUA 2007 (Classificação: M/12)
Realização – Sean Penn
Intérpretes – Kristen Stewart, Emile Hirch
Sinopse -.Um jovem, depois de terminar a universidade,
decide mudar radicalmente de vida. Sem um centavo no
bolso, ele atravessa a América à boleia. O seu desejo de
liberdade absoluta leva-o mais e mais longe, até que uma
aventura no Alasca o conduz a um fim inesperado e aí ele é
levado a entender: a felicidade está na partilha.
O que torna o filme tão interessante? – O facto de nos
narrar, usando como fundo paisagens esplendorosas, o
anseio do homem pela liberdade, pela verdade e pela
autodeterminação. O jovem protagonista procura redenção
para os traumas e as feridas da infância. Em última análise, o
filme diz-nos que só há redenção através do perdão. Porque
se perdoamos é porque amamos, e se amamos é porque a
luz
de
Deus
brilha
em
nós.
(Fonte: YOUCAT – Agenda 2015)

Intenções do Papa Francisco para este mês
⇒ UNIVERSAL - Jornalistas
Para que os jornalistas, no desempenho da sua profissão,
sejam sempre animados pelo respeito pela verdade e por
um forte sentido ético.
⇒ PELA EVANGELIZAÇÃO - Jornada Missionária Mundial
Para que a Jornada Missionária Mundial renove em todas
as comunidades cristãs a alegria e a responsabilidade de
anunciar o Evangelho.

