PEREGRINAÇÃO A LOURDES: está-se a organizar uma peregrinação a
Lourdes de 25 a 29 de Abril. Iremos de autocarro e pararemos, à ida, em
Salamanca, Burgos e Loyola e, à vinda, em Saragoça, Madrid e Ávila. Para
mais informações, poderá solicitar um panfleto na
secretaria de uma das paróquias.
VIAGEM À RÚSSIA: Já estão disponíveis panfletos nas secretarias de
ambas as paróquias com a informação relativa a uma viagem à Rússia de
23 a 29 de Agosto. Visita a Moscovo, S. Petersburgo e outros locais.

Paróquia de S. José
REUNIAO DA EFAP (Equipa fraterna de animação pastoral): Quinta-feira,
dia 29 de Novembro
MERCADINHO DE NATAL: Organizado pelos nossos Escuteiros, será
no dia 1 e 2 de Dezembro
ASJ: Os adolescentes da paróquia terão um retiro no Almegue, no dia 1
de Dezembro seguido de missa.
CONTRIBUTO PAROQUIAL: A Bíblia manda os crentes, que viviam em
contexto agrícola, de darem ao Senhor o dízimo das colheitas e dos
rebanhos ao Senhor. Durante séculos os proventos das pessoas vinham
da terra e, por isso, o contributo paroquial dado pelos fieis à igreja era
anual e ligado àquilo que a terra dava. Mas modernamente são já poucos
os que recebem os seus proventos anualmente. Hoje o ordenado recebese mensalmente. É por isso que em muitos países e paróquias o
contributo paroquial é dado mensalmente. Talvez custe menos dar 10 ou
20 euros por mês do que dar, de uma só vez, 120 ou 240 euros. No
entanto os cristãos são livres de escolherem a forma que quiserem de
contribuir. Quando, porém, o donativo é feito mensalmente convém
colocar no envelope o nome e o nº de contribuinte para ser passado um
recebo para efeitos de IRS. Para todos os que quiserem, encontram-se
nas entradas da igreja envelopes do Contributo Paroquial anual. Dentro,
uma folha para escreverem o nome e o número de identificação fiscal,
para o mesmo efeito. Obrigado pela vossa colaboração e generosidade.
SALAS DE ESTUDO: As salas de estudo precisam de um professor para
Filosofia do 10º ano e outro para Geometria Descritiva do 11º ano, para
ajudar alunos sem possibilidades financeiras. Deixe o seu nome e
contacto na Secretaria Paroquial. Entraremos em contacto consigo!

Paróquia de S. João Baptista
VENDA DE NATAL: Está a decorrer nas salas de catequese uma venda de
Natal com os artigos manufaturados no Atelier do tempo e do saber. Este
atelier continua a funcionar na nossa paróquia durante as tardes de terça
-feira e pretende ser sobretudo uma oportunidade para o convívio
fraterno entre as participantes. É um grupo aberto e por isso quem se
quiser juntar será com toda a certeza bem-vindo.
GRUPO DE ORAÇÃO: Na próxima quinta-feira, dia 29, há grupo de
oração. Inicia às 21h00 na Igreja, diante do Senhor exposto em adoração
no Santíssimo Sacramento.
CATEQUESE: À semelhança dos anos anteriores, durante o Advento em
que nos preparamos para receber o Menino Jesus, a catequese vai
repetir a campanha de solidariedade
em favor das famílias
desfavorecidas apoiadas pela paróquia através do Gasc (grupo de ação
sócio caritativa). Neste sentido, pede-se a colaboração dos pais da
catequese na dádiva de géneros destinados ao fim referido. Não tem de
ser exatamente assim, mas sugere-se a distribuição das dádivas do
seguinte modo:
1/2 de Dezembro - leite, óleo, azeite, arroz e enlatados
8/9 de Dezembro - Farinha, açúcar, V. Porto, sumos e chocolates
15/16 de Dezembro - Bacalhau, bolo-rei e broinhas
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CONVÍVIOS FRATERNOS DA DIOCESE DE COIMBRA: O próximo Convívio
Fraterno vai realizar-se de 20 a 23 de Dezembro: encontro entre jovens,
com mais de 17 anos, que desejam partilhar a fé, de forma a
aprofundarem a sua relação consigo mesmos, com Deus e com os
irmãos.

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO
1ª LEITURA (Dan 7, 13-14)
Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre as nuvens do
céu, veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-Se
para o Ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foilhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos,
nações e línguas O serviram. O seu poder é eterno, não passará
jamais, e o seu reino não será destruído.
SALMO RESPONSORIAL
O Senhor é rei num trono de luz.

2ª LEITURA (Ap 1, 5-8)
Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito dos mortos, o
Príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu
sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes
para Deus seu Pai, a Ele a glória e o poder pelos séculos dos
séculos. Amen. Ei-l’O que vem entre as nuvens, e todos os olhos O
verão, mesmo aqueles que O trespassaram; e por sua causa hãode lamentar-se todas as tribos da terra. Sim. Amen. «Eu sou o Alfa e
o Ómega», diz o Senhor Deus, «Aquele que é, que era e que háde vir, o Senhor do Universo».
EVANGELHO (Jo 18, 33b-37)
Naquele tempo, disse Pilatos
a Jesus: «Tu és o rei dos
Judeus?». Jesus respondeulhe: «É por ti que o dizes, ou
foram outros que to
disseram de Mim?». DisseLhe Pilatos: «Porventura eu
sou judeu? O teu povo e os
sumos sacerdotes é que Te
entregaram a mim. Que fizeste?». Jesus respondeu: «O meu reino
não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus
guardas lutariam para que Eu não fosse entregue aos judeus. Mas o
meu reino não é daqui». Disse-Lhe Pilatos: «Então, Tu és rei?». Jesus
respondeu-lhe: «É como dizes: sou rei. Para isso nasci e vim ao
mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da
verdade escuta a minha voz».
……………………………………………………………………………………………………………

MEDITAÇÃO
Na festa de Cristo Rei, que coroa o ano litúrgico, contemplamos
nosso Senhor Jesus Cristo, como o centro da história humana,
Senhor do Universo e Rei de cada coração que o acolhe. A 1ª leitura
diz-nos que «lhe foi entregue o poder, a honra e a realeza, e todos
os povos, nações e línguas O serviram e que o seu reino jamais será
destruído». A 2ª leitura diz-nos que Ele é o príncipe dos reis da terra,
mas que a sua realeza foi conquistada, não pelas armas, mas pela
força do amor. Ele libertou-nos do pecado pelo seu sangue
derramado. A sua realeza foi-lhe dada pelo Pai que o exaltou à sua
direita no céu, porque deu a vida pelos seus irmãos e fez deles um
reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Agora, sentado à sua direita,
Ele, o Cordeiro imolado, recebe o mesmo louvor, veneração, honra e
adoração que é devida «ao que está sentado no trono», isto é, a
Deus Pai. Ele é o Alfa e o Ómega, o Princípio e o Fim de toda a
história, porque, como diz a carta aos Colossenses, foi n’Ele que
todas as coisas foram criadas, no céu e na terra as visíveis e as

invisíveis. Todas foram criadas por Ele e para Ele, pois Ele é anterior
a todas as coisas e todas subsistem n’Ele. Em tudo Ele tem o
primeiro lugar. Mas o espantoso é que o Evangelho nos mostre este
Rei a ser julgado por homens, em tribunal humano, numa situação
humilhante. O Rei fez-se servo, como canta o hino aos Filipenses,
Ele, que era de condição divina, humilhou-se a si mesmo, tomando a
condição de servo. Tornando-se semelhante aos homens, rebaixouse a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz.
Por isso é que Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo o
nome». Ele próprio tinha dito: quem se humilha, será exaltado. O
Dia de Cristo-Rei ajuda-nos a perceber a condição de discípulo de
Cristo, pois este não é mais do que o mestre. Chamados a segui-lo
em tudo, até à glória no céu, para estar com Ele, primeiro temos de
aprender a ser servos da humanidade como Ele foi. E este é um dos
belos atributos do discípulo: ser servo. A Igreja é uma comunidade
de servidores a quem Jesus ensinou com toda a sua vida e que ficou
plasmada no lavar dos pés aos discípulos no fim da última Ceia.
«Vistes o que vos fiz?» - pergunta Jesus. Assim também vós deveis
lavar os pés uns aos outros, dando-nos, assim, o mandamento do
serviço intrinsecamente ligado ao Mandamento novo de «vos
amardes uns aos outros, como Eu vos amei». Não são dois
mandamentos, é um só. Servir amando e amando servindo. Paulo,
que bebeu bem o Evangelho de Cristo, dirá mais tarde na Carta aos
Gálatas: «pelo amor, fazei-vos servos uns dos outros.» (Gal 5, 13).
Por isso, este dia serve para nos questionarmos sobre a forma como
servimos Cristo no seu Corpo eclesial e no mundo.
Apraz-me manifestar um profundo reconhecimento a todos aqueles
que servem a Igreja nas nossas paróquias nos mais diversos campos.
Ontem ao falar com uma genersoa paroquiana perguntei-lhe
quantas aulas de matemática dava aqui na paróquia àqueles que
não tendo dinheiro para pagar explicações recorrem à generosidade
dos cristãos. E ela respondeu-me: De segunda a sexta, todos os dias.
É assim que entramos na lógica da realeza de Jesus e participamos
dela. Na paróquia há serviços mais visíveis outros menos visíveis
para os homens, mas Deus não vê como o homem, tem um olhar
mais penetrante.
Gostava de os citar a todos, mas ia ser longo. Prefiro dizer aos que
ainda não têm qualquer serviço na vida da comunidade que há
muito lugar para eles.
Qualquer comunidade cristã será mais resplandecente se for uma
comunidade onde todos dão segundo os seus carismas e talentos.
Obrigado às equipas Alpha que com paixãp anunciam o evangelho
aos seus irmãos, obrigado aos catequesitas que com grande
resiliência e amor acolhem em cada semana as crianças da
catequese para lhes falar de Jesus. Como não agradecer aos
responsáveis das células de evangelização, do escutismo, do ASJ e a
todas as que enfeitam com beleza e amor a igreja para a
celebraçãpo dominical. Não posso esquecer os que se dedicam aos
pobres, as conferências vicentinas em S. José e o gasc em S. João
Baptista. Obrigado aos membros dos Conselhos pastorais e
económicos das equipas de animação fraterna, que ajudam a pensar
a pastoral da paróquia e a tomar as decisões o mais acertadas
possível. Comissão para a construção da igreja em S. João baptista e
comissão de eventos. Como não estar grato aos membros dos coros
que em várias missas animam a liturgia? Quantos ensaios, quanto
trabalho e quanta beleza conseguem dar às celebrações? E podemos
continuar com os ministros extraordinários da comunhão e todos os
outros. Que Cristo Rei porque servo da humanidade nos ajude a
fazer o caminho da humildade e do serviço que Ele fez e a Igreja
possa ser reconehcida como a comundiade serva da humanidade à
imagem do seu mestre. Mas precsiamos de muitos mais servidores.
Ponham as vossas competências ao serviço de Deus e da Igreja... A
messe é grande e os trabalhadores são tão poucos. Deus conta
consigo.
………………………………………………………………………………………………………….
VIGÍLIA VIDA NASCENTE
A diocese de Coimbra assinala o início do Tempo de Advento com uma
vigília de oração pela vida dos nascituros no próximo dia 1 de
dezembro, na Sé Nova, pelas 21h. A vida nascente precisa de ser
acarinhada e nós temos a missão de estar na linha da frente, criando

que reconheça e ame, acolha e respeite cada
Vida Humana como um dom de Deus. Esta
vigília de oração tem várias facetas que a
tornam uma proposta pastoral rica de
possibilidades:
1. assinala o início do Advento, tempo de
graça que prepara o Natal do Senhor, e que
será representado na coroa do Advento que
cada família é convidada a compor na sua casa
e trazer para serem abençoadas;
2. bênção de todas as grávidas presentes é o
momento de uma especial bênção para todas
as grávidas: queremos acolhê-las, rezar com elas, por elas e pelos seus
filhos;
3. é uma oportunidade para ser solidário: somos todos convidados a
trazer e partilhar bens úteis para ajudar as grávidas e as mães apoiadas
pela ADAV-Coimbra (que precisam de leite para bebé, de papas, de
boiões de fruta, de fraldas para bebé, de toalhetes, de carrinhos de
bebé...) que, após a vigília, podem continuar a ser entregues ao longo
do ano na sede desta instituição (na Rua Lourenço Almeida Azevedo
n.º 27, r./c. 3000-250 COIMBRA);
4. relança a nova evangelização a partir da nossa própria casa: todos,
em especial as crianças, somos convidados a trazer o Menino Jesus do
nosso presépio (para recentrarmos o Natal no nascimento de Jesus) e
o estandarte de Natal (para que no espaço público se volte a ver, cada
vez mais, o rosto do Deus Menino) para serem abençoados.

……………………………………………………………………………………………..

Unidade pastoral S. José, S. João Baptista
Unidade pastoral: Avisos comuns às duas paróquias
PERCURSO BÍBLICO – Este percurso iniciou com perto de 150
inscrições e está a decorrer na igreja polivalente de S. João Baptista.
A segunda sessão é já no próximo sábado, dia 1 de dezembro, às
14:30h. Haverá, à semelhança da última vez, um serviço de boleias
para quem precisar, com saída do parque de estacionamento de S.
José.

UNIDADE PASTORAL PRESENTE NA FEIRA À MODA ANTIGA E
DE ARTESANATO: A Comunidade Paroquial continua a
responder ao apelo do nosso bispo e do papa de sermos Igreja
em Saída. As Paróquias de S. José e S. João Baptista estão
presentes na Feira à Moda Antiga e de Artesanato, com um
stand até ao dia 25 de Novembro junto ao Girassolum. Para
além da divulgação das actividades paroquiais, oferecemos
café, chá e pipocas. Todos são bem vindos. Apareça e venha
conversar connosco!
ALMOÇO COM A COMUNIDADE BRASILEIRA: A Paróquia de São
José convida todos os irmãos brasileiros para um almoço de boasvindas às 13:15h do dia 2 de Dezembro. Será no salão paroquial. Por
causa da refeição será necessária inscrição que pode ser feita ao fundo
da Igreja à saída das missas de sábado e Domingo e na secretaria da
paróquia ou por e-email para: igrejasaojosecoimbra@gmail.com
ou ainda por telefone: 925849526 ou 239712451.
REUNIÃO DAS EFAP E DOS CONSELHOS PASTORAIS COM O SR
BISPO: No próximo dia 4 de Dezembro, uma terça-feira, as EFAP, os
Conselhos Pastorais e Conselhos Económicos de ambas as paróquias
de S. José e S. João Baptista irão reunir com o Secretariado de
Coordenação Pastoral e com o Sr Bispo no Salão Paroquial de S. José.
Este encontro está a ser feito em todas as paróquias da cidade.
RETIRO DE ADVENTO: É a proposta da Diocese de Coimbra para os
cristãos que querem que este tempo litúrgico seja espaço para que
Deus fale!
Será na Casa de Retiros de Penacova, começará com o jantar do dia 30
de Novembro, às 20:00 e terminará com o almoço de Domingo dia 2
de Dezembro.
Será orientado pelo Padre Francisco Prior, Vigário Paroquial da
Paróquia de Santa Cruz em Coimbra e é pedida uma participação
de 65€.
INSCRIÇÕES: casa.retiros.penavcova@gmail.com / 966913363

