
PALAVRA – ALIMENTO E FORÇA
Aprendam “a sublime ciência de Jesus Cristo” (Fl 3,8) com a
leitura frequente das divinas Escrituras. Tomemos este Livro nas
nossas mãos!
Recebamo-lo do Senhor que continuamente no-lo oferece
através da sua Igreja (cf. Ap 10,8).
Comamo-lo (cf. Ap 10,9), para que se torne vida da nossa vida.
Saboreemo-lo profundamente, embora sem nos poupar
canseiras, conseguirá dar-nos alegria, porque é doce como o mel
(cf. Ap 10, 9-10).
No estudo cuidadoso da Palavra, encontraremos alimento e
força para realizar quotidianamente a nossa missão.
 

São João Paulo II, A Igreja na Europa, 28-06-2003

Ó ROSÁRIO BENDITO DE MARIA
doce cadeia que nos prende a Deus,
vínculo de amor que nos une aos Anjos,
torre de salvação contra os assaltos do inferno,
porto seguro no naufrágio geral, 
não te deixaremos nunca mais.
Serás o nosso conforto na hora da agonia.
Seja para ti o último beijo da vida que se apaga.

Beato Bártolo Longo

A MISERICÓRDIA DE DEUS NÃO
CONTRADIZ A SUA JUSTIÇA

ou
JESUS É UM JUIZ JUSTO E

MISERICORDIOSO
Todos creem e pregam que sou misericordioso,
entretanto quase ninguém crê que eu seja um Juiz
justo. Consideram-me um juiz que não tem
equidade. De facto, um juiz seria iníquo se, ao lado
da misericórdia, deixasse os ímpios sem castigo de
forma que pudessem continuar oprimindo os justos.
Contudo, Eu sou um Juiz justo e misericordioso e não
deixarei que o menor pecado fique sem castigo,
nem que o menor bem fique sem recompensa.
Infiltrados na Santa Igreja, pessoas que pecam sem 
medo negam que eu sou justo.

As Profecias e Revelações de Santa Brígida da Suécia,
Livro 1, Capítulo 5.

Centro Paroquial Social de Algés e Projecto B
- Bairro Feliz -

O Centro Social Paroquial de Algés candidatou-se com
um projecto próprio ao Programa Bairro Feliz com o fim
de reforçar o apoio que presta aos idosos. Pedimos e
agradecemos que, quando fizer compras no Pingo Doce
de Algés, possa votar no projecto B, do Centro Social e
Paroquial Cristo-Rei de Algés. Até 22 de Outubro!

Mês do Rosário, mês das missões — Cruz Quebrada
Neste mês das Missões vamos rezar o terço a Nossa
Senhora na Igreja da Cruz Quebrada com as Irmãs
Missionárias do Espírito Santo:
— de segunda a sexta-feira, às 21 horas
— Sábado, às 18:30 horas
— Domingo, às 10:30 horas.

Salva vidas com a tua oração
Decorre de 28 de Setembro a 6 de Novembro a
campanha de oração "40 DIAS PELA VIDA". Uma
campanha que salva vidas com a oração. Inscrições em
<40diaspelavida.org>.

Primeiro sábado - 5 de Novembro
No primeiro Sábado de Novembro, dia 5, realiza-se a
peregrinação a Fátima, em reparação e desagravo das
ofensas ao Imaculado Coração de Maria. Inscrições até
ao dia 27 de Outubro. Participemos todos na
divulgação junto de familiares, amigos, colegas de
trabalho e vizinhos.

Um milhão de crianças rezam o terço — 18 Outubro
Dia 18, terça-feira, às 18h45 em Miraflores, especialmente para
crianças.

Vigília de oração para os jovens — 21 Outubro
Na sexta-feira, dia 21, às 21h30, vigília de oração para os jovens a
partir dos 15 anos. Para ir e espalhar a palavra!

Ajuda à Igreja — 3.º Domingo
Por iniciativa de alguns fiéis, e com grande proveito para a
missão, surgiu a prática de aceitar, após a celebração da
Santa Missa, o contributo livre dos fiéis para as necessidades
mais prementes. É assim que continuamos a apoiar a educação
das crianças na Creche São Francisco e Santa Jacinta, na Igreja
da Cruz Quebrada. Deus abençoe a vossa grande
generosidade. Muito obrigado!

SÃO JOÃO PAULO II, PAPA 
– 22 de Outubro -

Karol Wojtyla nasceu em Wadowice, perto de Cracóvia
(Polónia), a 18 de Maio de 1920. Ordenado sacerdote
em 1946, partiu para Roma, onde se doutorou em
Teologia, estudos que prosseguiu em Cracóvia. Em 1958
é sagrado bispo auxiliar de Cracóvia, arcebispo em
1964 e cardeal em 1967. Participou no Concílio
Vaticano II e nos Sínodos de 1969, 1971 e 1974,
passando a fazer parte do secretariado permanente do
sínodo.
Eleito Papa aos 58 anos, com o nome João Paulo II,
distinguiu-se como Papa mariano pelo seu profundo
amor a Maria, sob o lema “Totus Tuus”; como Papa
ecuménico promovendo sempre a unidade entre os
cristãos; como Papa peregrino através de inúmeras
viagens  apostólicas por todo o mundo, incluindo 3 a
Portugal (Fátima), a última a 13 de Maio de 2000, para
beatificar os pastorinhos Francisco e Jacinta. 
Faleceu no dia 2 de Abril de 2005, tendo sido
beatificado pelo Papa Bento XVI em 2011 e canonizado
em 2014 pelo Papa Francisco, no Dia da Misericórdia.
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