QUERMESSE DE NATAL É já neste fim-de-semana que termina a nossa Quermesse de Natal,
a mais antiga iniciativa de recolha de fundos
para a Nova Igreja, a Quermesse de Natal.
Nestes últimos dois dias ainda podem aproveitar para fazer as vossas compras de Natal, ajudando deste modo a amortizar a dívida contraída com a construção da Igreja.
Sábado e Domingo: das 11h00 às 19h30
Em Caselas: depois da missa das 10h30
PEDITÓRIO PARA AS VICENTINAS Neste fim-de-semana, de 15-16 de Dezembro, realiza-se
o habitual peditório, no final das Missas, para a
Conferência Vicentina.
Ajudem as Vicentinas a ajudar quem mais precisa de ajuda na nossa Paróquia.
Para permitir à comunidade paroquial conhecer melhor a actividade da Conferência Vicentina de S. Francisco Xavier, nas entradas da Igreja
está disponível um pequeno folheto sobre este
Movimento na Paróquia, com um apelo à colaboração de mais pessoas. Bem-hajam!
SITE O nosso Prior, Cónego José Manuel Ferreira, decidiu nomear uma equipa para dirigir o
site da Paróquia (www.paroquiasfxavier.org).
A equipa é formada pelo Pe. Marcos Martins e
por João Pinheiro de Almeida.
A esta equipa cabe tomar decisões sobre o site,
conteúdos, actualizações, e, em articulação
com o Prior, sobre a renovação da imagem.
COMPARTILHA Todos os meses, à excepção de
Agosto, todas as Famílias recebem a Compartilha, por isso, são muito bem vindos suplentes
para as equipas, como cozinheiros, transportadores ou ainda, como angariadores de géneros,
junto da Comunidade local (Empresas, etc).
Agradecemos a colaboração de todos os paroquianos e continuamos a contar com a sua
generosidade, ao longo dos meses, através da
entrega de géneros não perecíveis no baú, à entrada lateral da Igreja, para rechearem os sacos
que acompanham a refeição de cada Família.

EVANGELHO deste domingo:

Lc 3, 10-18

Naquele tempo, as multidões perguntavam a
João Baptista: «Que devemos fazer?». Ele respondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta
com quem não tem nenhuma; e quem tiver
mantimentos faça o mesmo». Vieram também
alguns publicanos para serem baptizados e
disseram: «Mestre, que devemos fazer?». João
respondeu-lhes: «Não exijais nada além do que
vos foi prescrito». Perguntavam-lhe também
os soldados: «E nós, que devemos fazer?». Ele
respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência com
ninguém nem denuncieis injustamente; e contentai-vos com o vosso soldo». Como o povo
estava na expectativa e todos pensavam em
seus corações se João não seria o Messias, ele
tomou a palavra e disse a todos: «Eu baptizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais
forte do que eu, e eu não sou digno de desatar
as correias das suas sandálias. Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na
mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-á
num fogo que não se apaga». Assim, com estas
e muitas outras exortações, João anunciava ao
povo a Boa Nova».
MISSA NA TVI A missa dominical na TVI vai ser
transmitida a partir da nossa Igreja no próximo
dia 13 de Janeiro.
Por esse motivo, o horário terá de ser alterado:
em vez de ser às 12h00, a Missa será às 11h00.
DINHEIROS PARA A IGREJA

Côngrua: 150,00 €
Caixas: 42,92 €
Quiosque: 87,30 €
Donativo (Baptismo): 60,00 €
SALMO RESPONSORIAL

Is 12, 2-3.4bcd.5-6)
REFRÃO:

Exultai de alegria, porque é grande
no meio de vós o Santo de Israel
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PA R Ó Q U I A

SÃO FRANCISCO XAVIER
QUE DEVEMOS FAZER?

Na engrenagem
do mundo,
João lança
um verbo forte,
«dar».
O primeiro verbo
de um futuro
novo.
Para estar bem,
o ser humano
Murillo. São João Baptista entre od fariseus
tem de dar.
Não é de grandes profetas que temos necessidade,
mas de muitos pequenos profetas, que onde são chamados a viver,
dia a dia, são generosos de justiça e de misericórdia, que levam
a respiração do céu ao interior das coisas de cada dia.
Então, a começar por ti, recomeça-se a tecer o tecido bom
do mundo.
Ermes Ronchi, In “Avvenire”

DOMINGO
Domingo III do Advento,
Domingo Gaudete
ou da Alegria
Sof 3, 14-18a
Filip 4, 4-7
Lc 3, 10-18
SEGUNDA
Gen 49, 2. 8-10
Mt 1, 1-17
TERÇA:
Jer 23, 5-8
Mt 1, 18-25
QUARTA
Jz 13, 2-7. 24-25a
Lc 1, 5-25
QUINTA
Is 7, 10-14
Lc 1, 26-38
SEXTA
Cânt 2, 8-14 ou
Sof 3, 14-18a
Lc 1, 39-45
SÁBADO
1 Sam 1, 24-28
Lc 1, 46-56
PRÓXIMO DOMINGO
Domingo IV do Advento
Miq 5, 1-4a
Hebr 10, 5-10
Lc 1, 39-45

MENSAGEM DE NATAL

DOMINGO DA ALEGRIA

Cón. José Manuel dos Santos Ferreira

Papa Francisco, Angelus, 15.12.2013

Como pároco de S. Francisco Xavier, gostaria
de lançar um profundo e sentido repto.
Vamos viver o verdadeiro espirito do Natal!
O Natal é uma festa luminosa para todos os
cristãos. Cada Natal é novo, único e renovador.
Nasceu o nosso Salvador, o Criador do céu e
da terra. Nasceu a vida eterna e a esperança
para todos. Nasceu o verdadeiro sentido da
vida: o amor, que leva ao dom da própria vida.
Desejo a todos os paroquianos que, através
da infinita bondade de Deus, possam viver
esta época com profunda alegria, bondade,
compreensão, paz e muita esperança.
Desejo que todas as famílias se reencontrem
e aprofundem os laços que unem entre si todos os seus membros.
E convido todas as famílias a fazerem da Missa de Natal um tempo de profundo encontro
com Jesus Cristo, Deus feito homem.
A ida à Missa de Natal é não só um dever de
qualquer católico, mas é também um acto de
comemoração e respeito pelo nascimento do
Menino Jesus.
Não deixem de valorizar os momentos de silêncio, recolhimento e oração.
Natal é também renovação!
A verdadeira renovação só é efectiva se for
acompanhada de um sério balanço do caminho percorrido, reconhecendo as falhas e demonstrando forte propósito de emenda.
A todos os meus estimados paroquianos desejo um Santo e Feliz Natal.
Deus vos abençoe!
Com grande amizade em Cristo
Cón. José Manuel dos Santos Ferreira

HORÁRIOS DE NATAL E FIM DE ANO

HORÁRIO DE NATAL E FIM DE ANO

24 de Dezembro
22h00
Igreja de Caselas
23h30
Igreja Paroquial

25 de Dezembro
10h30
Igreja de Caselas
12h00
Igreja Paroquial
18h30
Igreja Paroquial

31 de Dezembro
18h30
Igreja Paroquial (missa vespertina)

01 de Janeiro
10h30
Igreja de Caselas
12h00
Igreja Paroquial
18h30
Igreja Paroquial

A alegria do Evangelho não é uma qualquer.
Encontra a sua razão no saber-se acolhido e
amado por Deus.
Deus é quem vem salvar-nos, e presta socorro
especialmente aos errantes do coração.
A sua vinda entre nós robustece, torna firme,
dá coragem, faz exultar e florir o deserto e a
estepe, isto é, a nossa vida quando se torna
árida. E quando é que a nossa vida se torna
árida? Quando está sem a água da Palavra de
Deus e do seu Espírito de amor.
Por muito grandes que sejam os nossos limites e a nossa desorientação, não nos é
consentido ser fracos e vacilantes diante das
dificuldades e das nossas próprias fragilidades. Pelo contrário, somos convidados a robustecer as mãos, a tornar firmes os joelhos,
a ter coragem a não temer, porque o nosso
Deus mostra-nos sempre a grandeza da sua
misericórdia. Ele dá-nos a força para avançar.
Ele está sempre connosco para nos ajudar a
avançar. É um Deus que nos quer muito bem,
que nos ama, e por isso está connosco, para
nos ajudar, para nos fortalecer e fazer andar
para a frente. Coragem! Sempre para a frente!
Graças à sua ajuda, podemos sempre recomeçar do princípio.
Como? Recomeçar do princípio? «Não posso
recomeçar do princípio!». É um engano!
Tu podes! Porquê? Porque Ele te espera, está
próximo de ti, ama-te, é misericordioso, perdoa-te, dá-te força para recomeçar! A todos!
Então somos capazes de reabrir os olhos, de
superar tristeza e pranto e entoar um cânti-

Master Heinrich of Constance. Visitação

co novo. E esta alegria verdadeira permanece
também na provação, também no sofrimento, porque não é uma alegria superficial, mas
radica no profundo da pessoa que se confia a
Deus e confia n’Ele.
A alegria cristã, como a esperança, tem o seu
fundamento na fidelidade de Deus, na certeza que Ele mantém sempre a sua promessa.

