AÇÃO PASTORAL: 9 a 15 de Maio 2022
CALHETA
S. FRANCISCO
ATOUGUIA

Sexta-feira
13 – 05 – 2022

Sábado

14 – 05 – 2022
15 – 05 – 2022

DOMINGO V DA
PÁSCOA

Boletim das Paróquias da Freguesia da Calheta

Missa – 19h

Calheta
S. Francisco
Atouguia

Missa – 19h

CRUZ JMJ
16:30
Missa – 9:30

Missa – 19h
CRUZ JMJ
Missa – 8h

PUBLICAÇÕES GERAIS
MUITO OBRIGADO A TODOS QUANTOS SE EMPENHARAM NA
REALIZAÇÃO DA VISITA PASTORAL DE D NUNO Á CALHETA

DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA, dia 15 de Maio às 14:30 na igreja do
Arco da Calheta
JMJ.. dia 14 de Maio, caminhada com a Cruz das Jornadas e ícone
de Nossa Senhora da igreja de São Francisco ao Atouguia, Missa
com D. Américo
Os nossos hotéis estão a recrutar trabalhadores. Inscrições 13/05
Paróquia do Atouguia
ü Já estão a decorrer as cobranças das quotas da confraria do SSS
ü O dia da Paróquia este mês será nos dias 14 e 15 de Maio
ü Vamos celebrar um Matrimónio às 13h dia 14
Paróquia da Calheta
ü PROCISSÃO DAS VELAS: 31 de Maio
ü
Paróquia de São Francisco Xavier
ü PROCISSÃO DAS VELAS: 28 de Maio
ü

Orago Espírito Santo
Orago S. Francisco Xavier
Orago S. João Baptista

Ficha Técnica: Director: O Pároco e Equipa Executiva: Anabela Gomes, Cristina e Rui Sousa

Missa – 20:30
Procissão Velas

Missa – 15h
Matrimónio
Missa – 11h

DIA DA COMUNHÃO
Telefone: 291824510 Telemóvel do Pároco: 965250355

POR UMA IGREJA SINODAL

www.paroquiasdacalheta.com
Nº 594 – Série III – 8 de Maio de 2022
DOMINGO IV DA PÁSCOA

O SENHOR É MEU PASTOR, NADA ME FALTARÁ

«O Senhor é meu Pastor nada me faltará» quantas vezes repetimos este refrão?
Quantas vezes o cantamos?
Muitas, sabemo-lo de cor! Mas
pergunto, na dureza da vida, na
dor, no medo e angústia, nas
mais diversas desilusões quotidianas,
sentimos
estas
palavras? Rezamo-las?
Pois bem, nestes dias
temos entre nós o nosso bom pastor, D Nuno Brás e os nossos
adolescentes vão receber o sacramento da Confirmação. Sim, o
Bom Pastor não Se manifesta de forma “estrondosa”, barulhenta,
«espetacular».. Pouco a pouco em gestos simples, por meio de
pessoas e ações concretas lá está Ele, primeiro a nos procurar, a
seguir a nos encontrar e depois a nos tomar ao colo. Na alegria
do encontro uns com os outros, na Paz da Eucaristia, no aperto
de mão, na oração e cântico juntos lá está o Bom Pastor a nos libertar de
medos e ansiedades, a nos comunicar a alegria da esperança, a nos
preencher o coração com a certeza de que somos amados. Irmãos,
rezemos por estes jovens que se vão crismar, sim, vamos juntos rogar ao
Espírito Santo que os ilumine, guie e ampare.
Pe Silvano Gonçalves

PALAVRA DO PÁROCO

Segunda-feira
09 – 05 – 2022
Terça-feira
10 – 05 – 2022
Quarta-feira
11 – 05 – 2022
Quinta-feira
12 – 05 – 2022

Evangelho do Domingo
Dia 15 maio de 2022
DOMINGO V DA PÁSCOA

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus
aos seus discípulos: «Agora foi glorificado o
Filho do homem e Deus foi glorificado n’Ele. Se
Deus foi glorificado n’Ele, Deus também O
glorificará em Si mesmo e glorificá-l’O-á sem
demora. Meus filhos, é por pouco tempo que
ainda
estou
convosco.
Dou-vos
um
mandamento novo: que vos ameis uns aos
outros. Como Eu vos amei, amai-vos também
uns aos outros. Nisto conhecerão todos que
sois meus discípulos: se vos amardes uns aos
outros».

Acontece na Diocese
V Símbolos da JMJ’23 na
Madeira de 6 a 23 de Maio

https://www.diocesedofunchal.com

VParóquias
da
Calheta
recebem os símbolos da JMJ
no dia 14 de maio

Palavra da salvação.

“O segredo da vida cristã é o
amor. Só o amor preenche os
espaços deixados vagos pelo
mal.”
(A Sabedoria do Papa Francisco- ensinamentos
essenciais, Andrea Kirk Assaf)

V 7 de maio na Bica da Cana:
Festa do Bom Pastor vai
homenagear os que lutaram e
ainda
lutam
contra
a
Pandemia
(https://www.jornaldamadeira
.com/)

O "Mestre do Amor"
Nunca esquecerei aquele dia, na Venezuela, em que fui visitar
uma família que nos tinha oferecido um carneiro. Queria
agradecer o presente.
Ao chegar lá, constatei que tinham um filho terrivelmente
aleijado. Perguntei à mãe: "Como se chama o seu filho?". A
mãe deu-me esta resposta lindíssima: "Nós chamamos-lhe
'Mestre do amor', porque está sempre a ensinar-nos como se
ama".
Tudo o que fazemos por ele é o nosso amor por Deus em
acção.

“ex urbe ad toti orbe”
Vaticano: Papa convida a superar deceção e preguiça para voltar às
«grandes escolhas» da vida
“(…) quando na vida temos redes vazias, não é hora de sentir pena de
nós mesmos, de nos divertirmos, de voltarmos aos velhos passatempos.
É tempo de partir de novo com Jesus, de encontrar a coragem de
recomeçar, de zarpar com ele.” (in https://agencia.ecclesia.pt/
1maio2022)

Vaticano: Cardeal José Tolentino Mendonça nomeado membro da
Congregação da Causa dos Santos
(in https://agencia.ecclesia.pt/ 30abr2022)

