SEMANA de 4 a 10 de DEZEMBRO
terça-feira: Missa às 20h00
+ Luciano Francisco Alberto ( Marco ) int Irmandades
+ Manuel Domingues ( Feteira ) int Irmandades

BAJOUCA

-confissões das 17h até 18h (pároco).
………………………………………………………………………………………………………………………..

ANO 2 Nº 52 tf: 244684347 email pdavide@sapo.pt tm 961641627

quarta-feira: Missa às 20h00
+ Manuel Pedrosa Cabecinhas esposa e filhos int neta Rosa e marido ( Andrezes )
+ Maria Rosa Duarte e Luciano Francisco Alberto int prima Emília ( Matas )
+ Manuel Patrício int filhos ( Andrezes )
+ José Maria Pedrosa, esposa, filho e Manuel Ferreira, esposa e Hilário Estrada, filha
int Madalena do Moital
+ Joaquim de Jesus José int filha Alice e marido ( V. Pedra )
+almas Purgatório int Diamantino Ferreira
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

quinta-feira: Missa às 20h00 ,
+ Mara Gabriela Pedrosa Cabecinhas ( V. Baixo ) int Irmandades
- reunião do grupo da Mensagem de Fátima, 20h45.
……………………………………………………………………………………………………………

sexta-feira: IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
BAJOUCA: Missa às 11h30 - equipa da liturgia: Bouça de Cá
…………………………………………………………………………………………………………..

SÁBADO : Missa

às 19h15

+Beatriz de Oliveira, marido, familiares int filho José (Largo 13)
+Emília Pedrosa Mota, marido, neta Elsa int filha Maria (Vale baixo)
+ Maria Madalena Eugénia Ferreira, pais, sogros e familiares int marido e filhos
+ Manuel da Silva Teotónio e esposa int filho Daniel e esposa ( Matos )
+ Preciosa Carreira Pedrosa, marido e familiares int filha Conceição ( Gaspara )
+ Agostinho Pedrosa Oliveira pais, sogros, e familiares int esposa e filhos ( M. Eng. )
+ Devotos da Imagem Peregrina ( Gaspara )
+ José Pedrosa Cabecinhas, esposa e familiares int filho Virgílio e esposa ( V. Baixo )
+ Albertina da Piedade Pedrosa e familiares int marido e filhos ( V. Cima )
+ Manuel Francisco Jerónimo, esposa, filho e genro int filha Madalena ( V. Baixo )
2º DOMINGO do ADVENTO

BAJOUCA: Missa às 9h00
Liturgia ao cuidado : Bouça de Lá
CARNIDE: Missa às 10h30

* cartório: quarta-feira: das 17h até às 18h30.
*óbito: Mara Gabriela Pedrosa Cabecinhas, de 80 anos, residente na Bajouca, no
dia 29/11. Sentimentos aos familiares.

03/DEZEMBRO/2017

*Pedrosa.F.

*filme (em português) sobre o nascimento de Jesus: dia 8 de dezembro, pelas
15h, na igreja.
*o agrupamento de escuteiros vai participar na Missa do dia 8 de dezembro.
*encontro à descoberta da Mensagem de Fátima: dia 9/12, das oh30 às 13h, no
seminário de Leiria. Aberto a toda a gente.
*O Correio da Amizade: podem ser enviadas cartas para as seguintes paróquias:
Bajouca, Carnide, Carvide, Monte Real, Monte Redondo, Vieira de Leiria e
Souto da Carpalhosa e Carreira. A última tiragem para o envio das cartas para
fora é no dia 17 de dezembro. Depois desse dia só se aceitam cartas para a
Bajouca e até ao dia 22 de dezembro. Agradecemos que nas cartas indiquem o
nome completo e alcunha, caso haja, morada o mais completa possível e
paróquia correspondente.
* A partir do dia 2 de dezembro, a catequese vai vender coleções de postais de
Natal para o Correio da Amizade.
*Velas da Cáritas:, as velas começam a ser vendidas a partir do dia 2 de
dezembro, à saída da Igreja, a seguir às missas de sábado e domingo.
*Almoço Convívio: Quem ainda não se inscreveu para o almoço do dia 8, pode
ainda faze-lo até terça feira, dia 5, junto de qualquer elemento do Conselho
Económico, ou pelos telefones: 914 251 365 (Eduardo); 963 623 027(Nelson).
*festa de Natal: a catequese vai organizar a sua festa, no sábado dia 16 de
dezembro. Haverá Missa às 16h30, na igreja, e festa no salão paroquial, pelas
17h30…com canções, encenações e Parabéns ao “Deus-Menino”. Para os
catequizandos, pais, e toda a comunidade.
Intenção do papa (mês de DEZEMBRO)

Pelos idosos, para que, sustentados pelas famílias e pelas comunidades
cristãs, colaborem com a sua sabedoria e experiência na transmissão
da fé e na educação das novas gerações.
Desafios:
– Visitar familiares ou conhecidos idosos neste tempo de Natal e levar-lhes a
alegria do nascimento de Jesus. – Promover na própria comunidade algum
momento de partilha de histórias de vida da parte de alguns idosos, orientado para
os mais jovens. – Estar atentos a situações de abandono ou fragilidade de pessoas
idosas e ajudar a resolvê-las.

É esta a missão da Rede Mundial de
Oração do Papa, o Serviço Pontifício
responsável pela difusão das intenções de
oração mensais do Santo Padre. Este
serviço oficial da Santa Sé, antes
chamado Apostolado da Oração, propõe a
todos os cristãos e a todos os homens e
mulheres de boa vontade uma atitude de
oração e compromisso com os grandes
desafios do mundo e da Igreja que o Santo
Padre expressa a cada mês nas suas
intenções.
A Rede Mundial de Oração do Papa em Portugal promove diversas iniciativas:
- O novo site da Rede Mundial de Oração do Papa em Portugal.
- As suas publicações periódicas: a Revista; a revista Cruzada, o Boletim Oração e Vida

- o www.passo-a-rezar.net, uma proposta de oração diária, em formato áudio,
disponível no site, aplicação móvel, email e redes sociais.
- As iniciativas oficiais da Rede Mundial de Oração do Papa a nível internacional:
o Click To Pray, que, através do seu site, aplicação móvel, email e redes sociais,
propõe, em cada dia, os três momentos de oração pessoal e a oração pela intenção
do Papa; e O Vídeo do Papa, em que o Papa Francisco, pessoalmente, apresenta a
toda a Igreja e ao mundo a sua intenção de oração.

Campanha para o Advento e Natal de 2017
A alegria de recordar e agradecer, em Igreja, o nascimento de Jesus

1º Domingo do Advento (catequese)
"Acautelai-vos e vigiai…
O que vos digo a vós, digo-o a todos: vigiai!"
Cf. Mc 13, 33-37

A vida da fé, não a vivemos sozinhos. Somos Igreja, a família dos que
acreditam em Jesus e se ajudam uns aos outros a estar atentos para reconhecer e
acolhermos os sinais do amor de Deus: no nosso grupo, na nossa comunidade e
paróquia, nesta nossa Diocese de Leiria-Fátima que este ano celebram 100 anos
da sua restauração. Na verdade, a Igreja é a casa onde nascemos, crescemos e
vivemos como cristãos.
Para fazeres em casa: És convidado a construir um presépio na tua casa
Prepara a base onde vais construir o teu presépio, tendo como fundo o mapa da
Diocese de Leiria-Fátima. Identifica a paróquia onde vives, e vê as paróquias
fazem parte da nossa Diocese: Sabes quantas são? Em quais já estiveste?

