março

—

terceira semana da quaresma

20 SEGUNDA
— São José, solenidade (transferida)
— 2Sam 7, 4-5a.12-14a.16|Sl 88|Mt 1, 16.18-21.24a
21:00 |A Alegria do Amor: encontro de reflexão
e convívio para casais a partir da Exortação
Apostólica sobre o amor na família — também
pode participar apenas um dos membros do
casal — em Ferreiros (junto à igreja)

21 TERÇA
— Daniel 3, 25.34-43|Sl 24|Mateus 18, 21-35
19:00 |Eucaristia — António Pinto Ferreira e

Esposa;

Teresa Ferreira e Marido

PASSEIO A FÁTIMA —

grupo juvenil

— dia 29 de abril
— informações e inscrições junto dos responsáveis do grupo

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

22 QUARTA
— Deuteronómio 4, 1.5-9|Sl 147|Mateus 5, 17-19
19:45 |Jejuar e rezar até às 21h, na igreja de ferreiros
— penitência e oração

23 QUINTA
— Jeremias 7, 23-28|Sl 94|Lucas 11, 14-23

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

IGREJA NOVA —

angariação de fundos

— bacalhau: número 21

— encomendas (bar): 916141579

RECOLHA SOLIDÁRIA —

24 SEXTA
— Oseias 14, 2-10|Sl 80|Marcos 12, 28b-34
08:00 |24 horas para o Senhor

www.dadiva.pt

— Dádiva para o mês de março: óleo

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

— igreja do Pópulo, Braga

19:00 |Eucaristia — António Costa Araújo; Manuel
Justino Peixoto Martins Ferreira, Pais e Irmãos; Júlio
da Silva Ferreira; Maria da Conceição Ferreira Dias
Vilaça e Marido; Inácio Martins e Arminda Gomes
Martins da Cunha; Maria da Conceição Ferreira
Rodrigues e Marido; Domingos Martins, Esposa,
Filha e Genros

25 SÁBADO
01:00 |24 horas para o Senhor
— igreja do Pópulo, Braga
— 1 hora de adoração — a nossa comunidade

tem o encargo de participar e dinamizar uma hora
de adoração entre a 1h e as 2h da madrugada

26 DOMINGO
— ano a — quaresma — quarto domingo
— 1Sam 16, 1b.6-7.10-13a|Sl 22|Ef 5, 8-14|Jo 9, 1-41
08:30 |Eucaristia
— leitores: Rosa Miranda; Elvira; Domingos
— acólitos: Ivo e João

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.

PAROQUIADEVILACA.NET —

informações

— Quer receber o boletim paroquial por email?

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

INFORMAÇÃO PAROQUIAL —

mais próximos

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

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

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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