fevereiro

—

sexta semana

A ALEGRIA DO AMOR —

13 SEGUNDA
— Génesis 4, 1-15.25|Sl 49|Marcos 8, 11-13

encontro de casais

— A equipa interparoquial de pastoral familiar convida os

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

14 TERÇA
— Santos Cirilo e Metódio, padroeiros da Europa
— Atos 13, 46-49|Sl 116|Lucas 10, 1-9
19:00 |Eucaristia — Maria Martins Lopes; Mário Ferreira
Vilaça e Esposa

VIA SACRA —

orai assim

— uma proposta de via sacra com referências a Maria e

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

IGREJA NOVA —

15 QUARTA
— Génesis 8, 6-13.20-22|Sl 115|Marcos 8, 22-26

— encomendas (bar): 916141579

RECOLHA SOLIDÁRIA —

16 QUINTA
— Génesis 9, 1-13|Sl 101|Marcos 8, 27-33

17 SEXTA
— Génesis 11, 1-9|Sl 32|Marcos 8, 34 – 9,1
19:00 |Eucaristia — Rosa Pereira e Marido;

angariação de fundos

— bacalhau: número 44

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

Vicente da

Costa, Esposa e Filhos

18 SÁBADO
09:00 |Encontro de formação para os catequistas

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

19 DOMINGO
— ano a — domingo — sétimo domingo
— Lev 19, 1-2.17-18|Sl 102|1Cor 3, 16-23|Mt 5, 38-48
11:00 |Eucaristia com a catequese
— leitores: catequese
— acólitos: catequese

PAPA FRANCISCO —

fátima

— «Com Maria, peregrino na esperança e na paz» é o tema

da visita a Fátima do papa Francisco, nos dias 12 e 13 de
maio — com o tema, o Santuário de Fátima apresentou
também a imagem visual para assinalar o acontecimento:
um coração, feito em contas do rosário, rematadas por uma
cruz; tem inscrito, no interior, «Papa Francisco - Fátima 2017»;
comporta ainda o lema da visita papal – «Com Maria, Peregrino
na Esperança e na Paz» – e o logótipo das comemorações
do centenário das aparições — esta imagem vai acompanhar
toda a comunicação da visita do Papa, seja no site, que
brevemente será colocado on line, seja nas redes sociais

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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