janeiro

—

tempo de natal

02 SEGUNDA — S.tos Basílio Magno e Gregório de Nazianzo
— 1João 2, 22-28|Sl 97|João 1, 19-28

08 DOMINGO
— ano a — natal — Epifania
— Isaías 60, 1-6|Sl 71|Ef 3, 2-3a.5-6|Mateus 2, 1-12
— Dia da Infância Missionária
09:45 |Eucaristia

03 TERÇA
— 1João 2, 29 – 3, 6|Sl 97|João 1, 29-34
21:00 |Reunião do Conselho Económico e Pastoral

04 QUARTA
— 1João 3, 7-10|Sl 97|João 1, 35-42

05 QUINTA
— 1João 3, 11-21|Sl 99|João 1, 43-51

— leitores: encenações
— acólitos: encenações
— ministro extr. da comunhão: José Noversa

— intenções:

14:30 |Festa de Natal interparoquial, no auditório
da junta de freguesia de sequeira — todas as
famílias são convidadas a participar — a partir das
14h30, os vários grupos e movimentos fazem as
suas «apresentações» — no final (pelas 18h), há
um lanche/convívio para todos

REFEIÇÕES —

06 SEXTA
— 1João 5, 5-13|Sl 147|Marcos 1, 7-11
— Aniv. de Batismo: Afonso Duarte Oliveira Martins;
Rodrigo Filipe Rodrigues Fernandes

10:00 |Visita aos doentes
20:00 |Eucaristia — Ass. Coração de Jesus; Manuel Dias
e Rosa da Silva Araújo

07 SÁBADO
08:30 |Santa Maria no sábado: Ano Mariano
|Eucaristia e oração até às 12h
— «primeiros sábados», na igreja de ferreiros

angariação de fundos

— Domingo, dia 8: papas e rojões
— dose das papas: 10 euros

— dose dos rojões: 8 euros
— encomendas: 926625625

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 SEQUEIRA e/ou enviar um email para
sequeira@arquidiocese-braga.pt

PAROQUIADESEQUEIRA.NET —

informações

19:00 |Eucaristia
— leitores: escuteiros
— acólitos: escuteiros
— ministro extr. da comunhão: Virgínia

— Quer receber o boletim paroquial por email?
Envie uma mensagem com a palavra SEQUEIRA para
sequeira@arquidiocese-braga.pt

21:00 |IV Encontro de Reis e Janeiras, na igreja
paroquial — organizado pelo Rancho Folclórico
Típico de Santo Maria de Sequeira — no final,
realizam-se os sorteios da tômbola e das rifas

BAR —

comissão de festas

— sábado: frango assado

— encomendas: 926625625

RECOLHA SOLIDÁRIA —

www.dadiva.pt

— Dádiva para o mês de janeiro: atum

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

COMUNIDADE PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE SEQUEIRA — www.paroquiadesequeira.net
— cartório: quarta, das 18h30 às 19h30 — sequeira@arquidiocese-braga.pt
— Padre Marcelino Paulo — 963653636 — marcelino@arquidiocese-braga.pt
— Padre Miguel Paulo — 963654111 — miguel@arquidiocese-braga.pt
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