fevereiro

—

quinta semana

06 SEGUNDA
— S. Paulo Miki e Companheiros, mártires
— Génesis 1, 1-19|Sl 103|Marcos 6, 53-56
07 TERÇA
— Chagas de Jesus
— Isaías 53, 1-10|Sl 21|João 19, 28-37
08 QUARTA
— Génesis 2, 4b-9.15-17|Sl 103|Marcos 7, 14-23
21:00 |Encontro com os responsáveis dos grupos
— em Ferreiros, para preparar a Feira Social

12 DOMINGO
— ano a — domingo — sexto domingo
— Sir 15, 16-21|Sl 118|1Cor 2, 6-10|Mateus 5, 17-37
— Segundo domingo do mês

[os donativos recolhidos na eucaristia revertem para
a construção da igreja nova]
08:30 |Eucaristia
— leitores: Elvira; Domingos; António
— acólitos: João e Luísa

IGREJA NOVA —

angariação de fundos

— bacalhau: número 4
— domingo, dia 12, há papas para almoço

— encomendas (bar): 916141579

09 QUINTA
— Génesis 2, 18-25|Sl 127|Marcos 7, 24-30

VIA SACRA —

orai assim

— uma proposta de via sacra com referências a Maria e

Mesangem de Fátima (à venda na sacristia: 2, 5 euros)

10 SEXTA
— Santa Escolástica, virgem
— Génesis 3, 1-8|Sl 31|Marcos 7, 31-37
19:00 |Eucaristia — Manuel Ferreira Noversa, Esposa e
Genro; Manuel Ferreira das Dores, Esposa e Manuel
da Costa Ramos; Maria Gonçalves Quinteiro e
José Ferreira; Pais, Irmão e Cunhado de Joaquim
Fernandes Couto; Domingos Pereira Gomes da
Cunha; Maria Gonçalves Quinteiro e José Ferreira

RECOLHA SOLIDÁRIA —

www.dadiva.pt

— Dádiva para o mês de fevereiro: massa

As ofertas de pacotes de massa podem ser feitas na igreja,
na sacristia, no bar do grupo de voluntariado ou na loja social

INFORMAÇÃO PAROQUIAL —

mais próximos

— Se deseja receber «alertas» e outras informações da vida

11 SÁBADO
09:30 |Encontro de namorados, no Sameiro
+ info: http://bit.ly/encontro_namorados

15:00 |Dia Mundial do Doente
— «Admiração pelo que Deus faz:
“o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas”
(Lucas 1, 49)»
— Celebração interparoquial da Santo Unção,
na igreja de Sequeira
— esta iniciativa também se destina aos que
cuidam dos doentes, mesmo que os doentes
estejam impedidos de participar

|Via Sacra: orai assim
— «apresentação» da proposta de Via Sacra
com a presença do responsável pelas Edições
Salesianas, padre Rui Alberto

paroquial, por mensagem de telemóvel ou por email, pode
enviar uma mensagem (SMS) para o número 963653636
com a palavra VILACA e/ou enviar um email para
vilaca@arquidiocese-braga.pt

PAROQUIADEVILACA.NET —

informações

— Quer receber o boletim paroquial por email?

Envie uma mensagem com a palavra VILACA para
vilaca@arquidiocese-braga.pt

GRÁVIDAS —

www.dadiva.pt

— Conhece uma grávida? Informe a equipa de pastoral

familiar. Uma iniciativa interparoquial para acompanhar
as famílias que esperam um/a filho/a. Também aceitamos
produtos de higiene, conforto, mobílias, cadeiras, carrinhos,
vestuário, alimentação... Dádiva: doar e receber.

|Lanche no salão paroquial de Sequeira

COMUNIDADE PAROQUIAL DE SANTA CECÍLIA DE VILAÇA — www.paroquiadevilaca.net
— cartório: sexta, das 18h00 às 18h45 — vilaca@arquidiocese-braga.pt
— Padre Marcelino Paulo — 963653636 — marcelino@arquidiocese-braga.pt
— Padre Miguel Paulo — 963654111 — miguel@arquidiocese-braga.pt
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