FOLHA INFORMATIVA Esta é a última edição da Folha Informativa antes das férias.
Como é habitual, nos meses de Julho e de
Agosto não há Folha Informativa, que regressa
em princípios de Setembro. Até lá, como sempre, todas as notícias e informações sobre a Paróquia, incluindo o Horário de Verão (a publicar), podem ser consultadas na Internet (www.
paroquiasfxavier.org)
HORÁRIOS DE JULHO No mês de Julho,
que se inicia na segunda-feira, os horários das
Missas mantêm-se, havendo apenas alterações
em algumas actividades na Paróquia.
Assim, a leitura orante da Sagrada Escritura (“Ao
Encontro da Palavra” ou “Lectio Divina”), que se
realiza às quartas-feiras à noite, terá uma última sessão no próximo dia 03 de Julho, regressando em Setembro, em data a anunciar.
Também a Adoração do Santíssimo, às sextas-feiras na Igreja Paroquial, é suspensa, realizando-se pela última vez antes de férias no dia 05
de Julho, para ser retomada em Setembro.
O mesmo se passa com a Adoração do Santíssimo em Caselas, que é interrompida durante o
período de Verão, retomando a 5 de Setembro.
Até indicação em contrário (que estará disponível no site da Paróquia - www.paroquiasfxavier.org) mantém-se em Julho o Atendimento
na parte da manhã (terça a sexta-feira, das
10h00 às 13h00).
O Secretariado Paroquial funcionará normalmente em Julho (terça a sexta-feira das 16h00
às 19h00, sábado das 10h00 às 13h00)
Vão manter-se em Julho e Agosto o Primeiro
Sábado e o Terço dos Homens (aos dias 13).
O horário para Agosto será divulgado tão cedo
quanto possível e estará publicado no site e
em cartazes a afixar na Igreja Paroquial.

ARRAIAL DE CASELAS O Arraial de Caselas, realizado no dia 14 de Junho, teve um
saldo positivo de 965, 25 €. A esta verba há
que juntar um donativo de 400,00 € da Junta
de Freguesia de Belém. Um Bem-Haja a todos
quantos organizaram, colaboraram e estiveram presentes nesta iniciativa.
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EUROMILHÕES O grupo Euromilhões fez
donativos à Paróquia no valor de 1.718,15 € no
segundo trimestre deste ano.
A verba destinou-se à manutenção da Igreja,
de que se destaca o valor de 600,00 € para
ajudar a comprar a passadeira para o corredor
central, bem como ao pagamento de despesas relacionadas com o Arraial.
No primeiro trimestre, o apoio prestado pelo
Euromilhões tinha sido de 359,89 €, pelo que
as doações no primeiro semestre de 2019 totalizaram 2.078,04 €
Em 2018 o grupo fez donativos à Paróquia no
valor total de 2.974,12 €.
O grupo é constituído por paroquianos e não-paroquianos amigos de São Francisco Xavier
que contribuem mensalmente com 20,00 €
para jogar no Euromilhões, revertendo o saldo
entre as quotizações e as despesas semanais
dos boletins para um fundo de apoio à Igreja. Quem quiser colaborar e aderir ao grupo,
basta falar com o Manuel Orlando Pereira
(917 056 132).
Dinheiros para a igreja
Quiosque - 50,00 €
Caixas - 72,62 €
Donativos - 140,00 €
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11
REFRÃO: O Senhor é a minha herança.

Joaquim Sorolla. Concha em Javea.

Vamos a Jesus, demos-Lhe o nosso tempo,
encontremo-nos com Ele todos os dias, na oração,
num diálogo de confiança e pessoal.
Enquanto nos meses de Verão procuraremos um
pouco de descanso do que cansa o corpo, não nos
esqueçamos de encontrar o verdadeiro alívio no Senhor
PAPA FRANCISCO

DOMINGO
Domingo XIII do Tempo
Comum
1 Reis 19, 16b. 19-21
Gal 5, 1. 13-18
Lc 9, 51-62
SEGUNDA
Gen 18, 16-33
Mt 8, 18-22
TERÇA
Gen 19, 15-29
Mt 8, 23-27
QUARTA
Festa de S. Tomé, Apóstolo
Ef 2, 19-22
Jo 20, 24-29
QUINTA
S. Isabel de Portugal
Gen 22, 1-19
Mt 9, 1SEXTA
S. António Maria Zacarias,
presbítero
Gen 23, 1-4. 19 – 24, 1-8.
62-67
Mt 9, 9-13
SÁBADO
S. Maria Goretti, virgem e
mártir
Gen 27, 1-5. 15-29
Mt 9, 14-17
PRÓXIMO DOMINGO
Domingo XIV do Tempo
Comum
Is 66, 10-14c
Gal 6, 14-18
Lc 10, 1-12. 17-20
ou Lc 10, 1-9

SEGUIR-TE-EI, MAS…

EVANGELHO DESTE DOMINGO

Ir. Antonella , In “Monastero di Bose”

Lc 9, 51-62

Jesus toma a decisão de enfrentar até ao fim o
seu caminho para Jerusalém. Sabe para onde
vai e concentra todas as suas energias para
permanecer firme e não Se perder. A sua coragem apoiada pela fé e pela vontade, e alimentada pela sua paixão por Deus e pelos homens,
torna-se força para não Se dobrar perante os
sofrimentos que Lhe serão infligidos pelos seus
adversários.
A mesma resolução é pedida ao discípulo no
difícil seguimento. Ao longo da estrada Jesus
encontra pessoas que querem segui-Lo, fascinadas pela promessa de um outro lugar que
rompe com os formalismos e as estruturas que
secam uma religião. Mas quando alguém aceita, na liberdade e por amor, empreender essa
viagem, não pode cultivar hesitações e incertezas querendo voltar atrás, prisioneiro dos hábitos de um tempo passado.
As respostas de Jesus são de uma dureza desconcertante. Com uma linguagem particularmente forte talvez queira colocar à luz a nossa
fragilidade e os nossos desvios: conhece as fortalezas em que nos escondemos e as armas de
que dispomos para nos defendermos da sua
ternura.

Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, Ele tomou a decisão
de Se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a
caminho e entraram numa povoação de
samaritanos, a fim de Lhe prepararem hospedagem.
Mas aquela gente não O quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: «Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua?».
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os.
E seguiram para outra povoação.
Pelo caminho, alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-ei para onde quer que fores».
Jesus respondeu-lhe: «As raposas têm as
suas tocas e as aves do céu os seus ninhos;
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça». Depois disse a outro: «Segue-Me».
Ele respondeu: «Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Disse-lhe Jesus: «Deixa que os mortos sepultem os seus mortos; tu, vai anunciar o
reino de Deus».
Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor; mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família».
Jesus respondeu-lhe: «Quem tiver lançado
as mãos ao arado e olhar para trás não serve para o reino de Deus».

Os potenciais companheiros de Jesus parecem, em certa medida, hesitantes, como que
travados pela radicalidade das suas palavras.
Querem seguir Jesus, mas antes pretendem resolver alguns assuntos considerados urgentes
e irrenunciáveis. Nós, humanos, somos feitos
assim: temos grandes impulsos («seguir-Te-ei
para onde quer que fores»), mas ao primeiro
obstáculo facilmente retrocedemos.

Van Gogh,

Jesus quer tornar-nos pessoas livres: livres da
possessão das coisas e das pessoas, livres enquanto não aprisionadas em ninhos seguros
feitos de imobilismo, porque «o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça».
Diante da proposta de Jesus de O seguir, o anónimo pede para poder sepultar primeiro o pai.
A resposta de Jesus não é, decerto, um convite
à desumanidade, mas reivindica de maneira
clara a exigência de colocar ordem nos afectos.
Não se trata de verificar a nossa boa vontade,
mas de reconhecer e deixar-se guiar pela verdadeira atracção pelo Pai.

Não vale a pena continuar a voltar o olhar para
o nosso passado, dobrados sobre nós mesmos:
é-nos pedido sair de toda a forma de controlo
sobre a vida e de olhar fixamente para Cristo,
Ele que é caminho, verdade e vida.
Cada um de nós é aquilo em que se torna, não
o que foi. Aprendamos a reconhecer e ousar
o nosso mais profundo desejo, que tem a ver
com o futuro do nosso rosto. E se tivermos coragem, ainda que com fadiga, não fugiremos
ao amor e saberemos fazer nossa a Palavra:
«Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras
de vida eterna»

