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Algés - Miraflores

«PALAVRA DA CRUZ»

AJUDA À IGREJA (ALGÉS / MIRAFLORES)

A missão de Jesus cumpre-se no Mistério Pascal:
aqui vemo-nos colocados diante da «Palavra da
cruz». O Verbo emudece, torna-se silêncio de
morte, porque Se «disse» até calar, nada retendo
do que nos devia comunicar. Sugestivamente os
Padres da Igreja, ao contemplarem este mistério,
colocam nos lábios da Mãe de Deus esta
expressão: «Está sem palavra a Palavra do Pai,
que fez toda a criatura que fala; sem vida estão os
olhos apagados d’Aquele a cuja palavra e aceno
se move tudo o que tem vida».
Verbum Domini

HORÁRIO DA SEMANA SANTA
(Unidade Pastoral)

Nas difíceis circunstâncias que vivemos nestes dias, as
celebrações da Semana Santa deverão ocorrer sem
concurso do povo, pelo que a igreja terá a porta
fechada. Mas não haja menos fervor! Sabendo a hora
de início os fiéis podem unir-se em oração nas suas
próprias casas.

Em tempo de compreensível constrangimento económico,
vários fiéis nos têm perguntado como fazer chegar algum
donativo bem como o contributo paroquial, contando
também com o facto de não se recolherem os ofertórios, o
que normalmente se faz na celebração com o povo. Muito
agradecemos! O IBAN atribuído a cada fim é:
Contributo paroquial:
PT50.0035.2156.0000.5373.6301.5 (CGD)
Ofertório dominical:
PT50.0036.0019.9910.0005.2063.4 (MG)
Donativos (Igreja Miraflores):
PT50.0035.0467.0000.0759.2307.2 (CGD)
No contributo paroquial ou donativos não anónimos, por
favor remeter a indicação correspondente para o mail da
Paróquia.

RECONCILIAÇÃO

A gravidade das circunstâncias atuais impõe um
resguardo que na prática, além de impedir as
celebrações penitenciais paroquiais como se fez nos anos
anteriores, quase impossibilita o atendimento pessoal.
Tratando-se da confissão pascal precisamente nestas
Domingo de Ramos na Paixão do Senhor
circunstâncias, ajude-nos a doutrina da Igreja: «Quando
11h00 – Entrada do Senhor em Jerusalém (Miraflores)
um fiel se encontrar na dolorosa impossibilidade de
Segunda a Quarta-feira da Semana Santa
receber a absolvição sacramental, recorda-se que a
09h00 e 13h00 Celebração da Santa Missa
contrição perfeita, procedente do amor de Deus, amado
Quinta-feira Santa
sobre todas as coisas, expressa por um sincero pedido de
18h00 – Missa da Ceia do Senhor (Linda-a-Velha)
perdão (o pedido que, nesse momento, o penitente é
19h00 – Missa da Ceia do Senhor (Algés)
capaz de exprimir) e acompanhado pelo votum
Sexta-feira Santa
confessionis, ou seja, o propósito firme de recorrer, logo
10h00 – Ofício e Laudes (Linda-a-Velha)
que possível, à confissão sacramental, obtém o perdão
15h00 – Paixão do Senhor (Cruz Quebrada e Linda-a- dos pecados, também dos mortais (cf. Cat. Ig. Cat., n.
Velha)
1452)» (Penit. Ap., 19.3.2020).
Sábado Santo
22h00 – Vígília Pascal (Algés e Linda-a-Velha)
PÁSCOA
DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
Enquanto repousava o ohar sobre os textos do êxodo
09h00 e 13h00 - Celebração da Santa Missa da
pascal, a atenção interior foi atraída na direcção do
Ressurreição
carácter familiar daquela noite de passagem. Faz parte
https://www.youtube.com/channel/UC2veL8sWbbuS83T do ritual ainda hoje que o filho mais novo pergunte ao
pai o significado do que se faz e celebra. O pai
sfJ4ZxZQ/
(canal PeAntonio Figueira)
responde com o testemunho do qe Deus fez, lembrado da
https://www.facebook.com/capelania.lisboa
Aliança. Em cada família seja esta Páscoa o renascer da
(Pe. Miguel Vasconcelos, capelão da UCP)
luz definitica do Ressuscitado. Páscoa feliz!
https://www.facebook.com/paroquia.lindaavelha
Pe. António Figueira
(Paróquia de Linda-a-Velha)

CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA POR
INTENÇÃO DOS FIÉIS

Os sacerdotes celebram quotidianamente por intenções dos
fiéis. O pedido de intenção seja feito para o contacto do
acolhimento em Algés (cartorioalges@gmail.com). O estipêndio
pode ser ali deixado, mantendo a distância de segurança
sanitária ou ser remetido através do IBAN
PT50.0036.0019.9910.0035.9970.5 (MG) (nota: este IBAN
não deve ser usado para nenhuma outra finalidade).
Contactos telefónicos em Algés: 214 116 767 / 914 788 831.
Mais informações em <cristoreidealges.com> menu
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COMUNHÃO ESPIRITUAL
Eu quisera, Senhor, receber-Vos com aquela pureza,
humildade e devoção, com que Vos recebeu a Vossa
Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos santos.
Meu Jesus, creio que estais no Santíssimo Sacramento,
amo-Vos sobre todas as coisas, desejo-Vos na minha
alma. E, já que agora não posso receber-Vos
sacramentalmente, vinde espiritualmente ao meu
coração.
(silêncio)
Como já tendo vindo, eu Vos abraço e me uno a Vós.
Não permitais que me separe de vós. Amen.
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