
SER IGREJA
NA PENAJÓIA

FOLHA PAROQUIAL - Série III - Nº 99 - Janeiro de 2023

Dia 1 - Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus
 - 56º Dia Mundial da Paz.
Dia 2 -  Eucaristia de Sufrágio pelos Irmãos SS. Salvador, às 16h30.
Dia 3 - Eucaristia de Sufrágio pelos Irmãos N. S. da Encarnação, às 08h30
Dia 6 a 8 - Cantar dos Reis (a favor da participação na JMJ 2023) 
Dia 6 - Primeira Sexta-feira.
 - Exposição do Santíssimo e Eucaristia, às 15h00
Dia 7 - Primeiro Sábado
Dia 8  - Epifania do Senhor. Dia Mundial da Infância Missionária
 - Catequese e Animação Litúrgica pelos 6º e 7º anos.
 - Cantar dos Reis com as Crianças da Catequese e Jovens (Molães)
Dia 9 - Festa de Batismo do Senhor
 - Levanta-te para (re)unir.
  Reunião Mensal dos Coordenadores dos COPs, às 21h (on line)
Dia 16 - Eucaristia na Capela de St. António às 17h30. 
Dia 14 - Encontro de Formação / Convívio de Catequistas
Dia 18 a 25 - Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos.
Dia 18 - Reunião do Conselho Económico, às 18h00
Dia 20 - Festa de S. Sebastião, às 16h00.
Dia 22 - Domingo da Palavra (III Domingo do Tempo Comum)
 - Entrega da Bíblia, 4º ano da catequese
 - Leilão do Menino com falachas, às 11h30.
Dia 26 a 2 - Semana do Consagrado
Dia 26 - Eucaristia na Capela de Nossa Senhora da Ajuda às 17h30.
Dia 29 - Festa da Bem Aventuranças, 7º ano da Catequese

Agenda Pastoral

toda a informação em
www.paroquiadepenajoia.pt

Estamos a iniciar um novo ano, 2023. O ano 
de 2022 passou rápido, como passam to-
dos os anos, pelo menos para os adultos. 

O ritmo de vida é cada vez mais frenético, com 
os muitos afazeres, res-ponsabilidades e tarefas 
que se avolumam a cada dia. Nem sempre estas 
têm a marca de qualidade e, por vezes, são ap-
enas mais um número de coisas que somamos 
a tantas outras sem grande importância. No seu 
conjunto esta multiplicidade de coisas retiram-
nos tempo precioso para estarmos com Deus, 

a família ou os amigos. Facilmente as coisas ou as tarefas preenchem os 
nosso escasso tempo, cansam-nos e limitam a nossa ação  à contabili-
dade de um cronómetro, esquecendo-nos que antes das coisas estão as 
pessoas. 
É para as pessoas, para O Outro, que a nossa ação ou a construção daqui-
lo que realizamos deve estar orientado. As tarefas, as coisas, não servem 
para nada, se elas não deixarem rasgos de felicidade, canais de solidar-
iedade e rios de esperança nas pessoas pelos quais as nossas vidas se 
cruzam. O ano de 2022 foi feito de coisas: guerra, pandemia, escalada dos 
preços de combustíveis e alimentos, poder, poluição, futebol, corrupção, 
abusos, pobreza... coisas que retiram a alegria de viver e a construção 
de um mundo mais justo, belo e harmonioso. Não queremos que 2023 
continue nesta linha mas, para isso, é exigido a todos uma verdadeira con-
versão de perspetiva de vida, onde O Outro passe a ser a nossa primeira 
preocupação em vez das coisas. Um Bom Ano de 2023.

 “Na manjedoura incómoda da rejeição, acomoda-Se Deus: vem para ali, porque 
nela está o problema da humanidade, a indiferença gerada pela pressa devora-
dora de possuir e consumir. Cristo nasce lá e, naquela manjedoura, descobrimo-
Lo próximo. Vem aonde se devora o alimento para Se fazer nosso alimento. Deus 
não é um pai que devora os seus filhos, mas o Pai que, em Jesus, nos faz seus 
filhos e nutre de ternura. Vem tocar-nos o coração, dizendo que a única força que 
muda o curso da história é o amor. Não permanece distante nem permanece po-
deroso, mas faz-Se próximo e humilde; Ele, que estava sentado no Céu, deixa-Se 
recostar numa manjedoura.”

Papa Francisco, 24 dezembro, 2021

Feliz Ano de 2023


