fevereiro e março

—

oitava semana e início da quaresma

27 SEGUNDA
— Ben-Sirá 17, 20-28|Sl 31|Marcos 10, 17-27

QUARTA-FEIRA DE CINZAS —

28 TERÇA
— Ben-Sirá 35, 1-15 (gr. 1-12)|Sl 49|Marcos 10, 28-31
21:00 |Via Sacra: primeira reunião de preparação

VIA SACRA —

— na casa paroquial — A presença de todos é
importante: para fazer parte da representação;
para ajudar na preparação das roupas e/ou dos
cenários

celebrações

— 19h: Ferreiros — 20h: Vilaça — 20h30: Sequeira —

representação

— dia 31 de março, 21h
— primeiro ensaio: terça. dia 28 de fevereiro, 21h

VIA SACRA —

orai assim

— uma proposta de via sacra com referências a Maria e

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

01 QUARTA
— Cinzas — início da Quaresma
— Joel 2, 12-18|Sl 50|2Cor 5, 20 – 6, 2|Mt 6, 1-6.16-18
20:00 |Eucaristia — António Gomes Cunha, Família,
António José Pereira e Família; Pais e Sogros de
Manuel Simões da Rocha; Ana Pereira Gonçalves
e Marido; Luís Ferreira das Dores, Pais e Sogros

JEJUAR E REZAR —

penitência à quarta-feira

— 8, 15, 22, 29 de março e 5 de abril

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

IGREJA NOVA —

angariação de fundos

— bacalhau: número 19

02 QUINTA
— Deuteronómio 30, 15-20|Sl 1|Lucas 9, 22-25

— encomendas (bar): 916141579

RECOLHA SOLIDÁRIA —

03 SEXTA
— Isaías 58, 1-9a|Sl 50|Mateus 9, 14-15
14:00 |Visita aos doentes
04 SÁBADO
08:30 |Santa Maria no sábado: Ano Mariano
|Eucaristia e oração até às 12h
— «primeiros sábados», na igreja de ferreiros

14:00 |Uma tarde com Deus: retiro de Quaresma
— junto à igreja do Carmo, Braga
— não é preciso fazer inscrição

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 —

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 —

05 DOMINGO
— ano a — quaresma — primeiro domingo
— Gen 2, 7-9 – 3, 1-7|Sl 50|Rom 5, 12-19|Mt 4, 1-11
08:30 |Eucaristia

mais próximos

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

informações

— Quer receber o boletim paroquial por email?

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

— leitores: António; Domingos; Elvia
— acólitos: Sofia e Luísa

COMUNIDADE PAROQUIAL DE SANTA CECÍLIA DE VILAÇA — www.paroquiadevilaca.net
— cartório: esta semana não há atendimento — vilaca@arquidiocese-braga.pt
— Padre Marcelino Paulo — 963653636 — marcelino@arquidiocese-braga.pt
— Padre Miguel Paulo — 963654111 — miguel@arquidiocese-braga.pt
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