março

—

segunda semana da quaresma

13 SEGUNDA
— Daniel 9, 4b-10|Sl 78|Lucas 6, 36-38

14 TERÇA
— Isaías 1, 10.16-20|Sl 49|Mateus 23, 1-12
19:00 |Eucaristia — Tios e Avós de Marcelina Faria; Pais,

MORDOMO 2018 —

vilaça

— Sandra Sofia Marques Pereira e José Luís Correia da Cunha

PASSEIO A FÁTIMA —

reformados

— dia 21 de março, para os reformados de Vilaça e Fradelos
— as inscrições são limitadas e terminam no dia 16 de março

Tia, Cunhado, Sobrinha e Irmã de Maria Teles

VIA SACRA —

orai assim

— uma proposta de via sacra com referências a Maria e

15 QUARTA
— Jeremias 18, 18-20|Sl 30|Mateus 20, 17-28
19:45 |Jejuar e rezar até às 21h, na igreja de ferreiros
— penitência e oração
21:00 |Reunião com os catequistas

16 QUINTA
— Jeremias 17, 5-10|Sl 1|Lucas 16, 19-31

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

VIA SACRA —

ensaios e representação

— ensaios (no salão da Junta de Freguesia) à segunda
(20h45), terça (20h45) e sábado (18h30)
— podem participar no ensaio todos os interessados em
fazer parte da representação no dia 31 de março, às 21h

JEJUAR E REZAR —

penitência à quarta-feira

— 15, 22, 29 de março e 5 de abril

— das 19h45 às 21h, na igreja de Ferreiros

17 SEXTA
— Gen 37, 3-4.12-13a.17-28|Sl 104|Mt 21, 33-43.45-46
19:00 |Eucaristia — Irmelinda Pereira e Marido; Manuel
Ferreira, Joaquim António Pereira Ferreira, Tios e
Avós; José da Costa Ferreira [Ass. Coração de
Jesus]

IGREJA NOVA —

angariação de fundos

— bacalhau: número 6

— encomendas (bar): 916141579

RECOLHA SOLIDÁRIA —

www.dadiva.pt

— Dádiva para o mês de março: óleo

18 SÁBADO

19 DOMINGO
— ano a — quaresma — terceiro domingo
— Ex 17, 3-7|Salmo 94|Rom 5, 1-2.5-8|João 4, 5-42
— Dia do Pai
11:00 |Eucaristia com a catequese
— leitores: catequese
— acólitos: catequese

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

PAROQUIADEVILACA.NET —

informações

— Quer receber o boletim paroquial por email?

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

A ALEGRIA DO AMOR —

encontro de casais

— A equipa interparoquial de pastoral familiar convida os

casais a participar num encontro de reflexão e convívio, no
dia 20 de março, às 21h, em Ferreiros — também pode
participar apenas um dos membros do casal

COMUNIDADE PAROQUIAL DE SANTA CECÍLIA DE VILAÇA — www.paroquiadevilaca.net
— cartório: sexta, das 18h 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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