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   Todos os anos vários grupos de 

homens visitam as «casas de Nos-

sa Senhora»  da nossa ilha, numa 

singular peregrinação de peniten-

cia e de louvor a Deus, durante o 

tempo quaresmal.  

   Como é costume, o Ranho de 

Romeiros de Santa Cruz de 

Lagoa,  estará na estrada na últi-

ma semana da Quaresma, o que 

significa que, este ano,  a Roma-

ria, será do dia 24 a 31 de Março. 

    Assim sendo, informa-se todos 

os interessados em fazer esta 

experiencia de fé que as inscri-

ções terão de ser feitas do dia 

17 a 31 de Janeiro ( nas terças e 

sextas) das 20h30 ás 22h00 no 

salão paroquial.  

    Findo este prazo não serão 

aceites mais inscrições. 

ROMARIA QUARESMAL 

INSCRIÇ ÕES 

UM  DEVER  EM  T EMPOS  DIFICEIS 

CULT O 2 0 12 

   Nos dias que correm, as famílias 

vivem cada vez mais com um 

orçamento apertado, no entanto 

cabe-me a ingrata missão, como 

pároco, de apelar ao pagamento 

do culto, que é a principal fonte de 

receitas de uma paróquia. 

    Assim sendo, um grupo de paro-

quianos, devidamente identifica-

dos, irá distribuir no final deste 

mês, e posteriormente recolher, 

um envelope por cada família para 

que estas possam contribuir, den-

tro das suas possibilidades finan-

ceiras, para o culto. 

   Esta é uma modalidade, que já 

acontece em muitas paróquias, 

FEST A DE  SANT O  ANT ÃO 

  

 

CAT EQUESE DE  ADULT OS  PARA  O  CRISMA 

NOV A OPORT UNI DADE  I NT ER- PAR OQUI AL 

   Neste inicio de ano civil, surge 

uma oportunidade para os cristãos 

com mais de 20 anos que não 

celebraram ainda o sacramento do 

crisma. 

    Trata-se de catequeses especifi-

cas, que terão lugar às segundas 

feiras, das 20h30 ás 20h00 no 

Salão Paroquial do Rosário. 

   Esta é uma iniciativa conjunta 

das Paroquias de Nossa Senhora 

do Rosário e de Santa Cruz, que 

terá inicio no próximo dia 16 de 

Janeiro.  

  Os interessados deverão inscre-

ver-se numa  das duas paróquias, 

nos respectivos horários de atendi-

mento. 

   No próximo sábado, dia 21 de Janeiro, a nossa comunidade irá 

celebrar, na Eucaristia das 19h00, a Festa de Santo Antão, patro-

no dos lavradores e protector dos animais domésticos. 

   Neste dia, haverá a tradicional «bênção da massa» para arre-

matar e após a missa uma bênção dos animais, no salão Paro-

quial. 

   Com efeito, as pessoas que desejarem, deverão trazer os seus 

animais domésticos para a referida bênção. 

 

inclusive em algumas da nossa 

Ouvidoria e acaba por ser mais 

pratico para todos. 

   Contribuir com quanto? Todos 

nós sabemos que o direito canóni-

co recomenda que o valor do culto 

deverá corresponder a um dia de 

trabalho do agregado familiar, mas 

cada família deverá contribuir, em 

consciência, com o que lhe for 

possível. 

  Nestas situações, a minha máxi-

ma é sempre a mesma, quem tem 

muito, contribua com muito; quem 

tem pouco contribua com o possí-

vel. 
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Matrimónios 

18.12.11 - Ana Rita A. Carreiro e Luís Carlos C. Almeida 

Óbitos  

01.12.11 - Abel António Pacheco de Medeiros.72 Anos. 

01.12.11 -  Maria dos Anjos Sousa da Silva. 77 Anos. 

03.12.11 -  João Carlos da Ponte Chora. 59 Anos. 

04.12.11 -  Maria Deolinda Gouveia. 85 Anos. 

08.12.11 -  Jorgina de Jesus Medeiros Amarelo. 86 Anos 

24 .12.11 -  Francisco da Ponte Chora. 85 Anos. 

24.12.11 -  Alcina do Rosário. 81 Anos. 

Baptizados 

 01.12.11 - Bernardo Barbosa Forgaz de Sampaio Oliveira 
Filho de Ricardo Oliveira e  Paula Cristina Barbosa 

 04.12.11 - Lúcia de Fátima Martins Eleutério 
Filha de Emanuel Eleutério e Graça de Jesus Eleutério 

04 .12.11 -  Tiago Almeida Inácio Fontes Teixeira 
Filho de Sílvio Teixeira e Elsa Inácio Teixeira  

04 .12.11 -  Maria Inês de Sousa Amorim 
Filha de Hélder Amorim e Cármen Dolores Sousa  

18.12.11 - Lara Catarina Carneiro Almeida 
Filha de Luís Carlos Almeida e Ana Rita Carreiro 

25.12.11 - Matilde Filipa Couto Bento 
Filha de José Manuel Bento e Guida Couto Goulart 

25 .12.11 -  Gonçalo Rego Alcaidinho 
Filho de Norberto Alcaidinho e Natália Alcaidinho 

25 .12.11 -  Tristan John Ayola 
Filho de Enrique Ayola e Débora Cristina Ayola  

CARTÒRIO E ARQUIVO PAROQUIAL 
Quarta-feira e Sexta-feira das 17h00 às 19h00 

A NOSSA PARÓQUIA EM NUMEROS 

2011 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Baptizados 3 - 2 4 1 6 6 3 2 5 2 8 42 

Crismas - - - - - - 58 - - - - - 58 

Matrimónios 1 - 1 - - - 1 - 4 - - 1 8 

Óbitos  3 8 1 3 2 3 5 5 3 2 4 7 46 

BAPTISMO 
 

Normalmente no primeiro Domingo de cada mês.  
No Natal também se celebra no dia 24 e 25. 
Na Páscoa na Vigília e Missa do dia. 
Em Agosto no segundo Domingo.  
Noutras datas a combinar com o pároco.  
 

A marcação deverá ser feita dois messes antes.  
Reunião preparatória (CPB)  para pais e padrinhos 
na última sexta-feira de cada mês ás 20h00. 
 
 
EUCARISTIA 
 

Terça a Sábado: 19h00. 
Domingo: 11h30 e 18h00 (Inverno). 
 

Missa do 7º Dia: Qualquer dia em que há Eucaristia.  
 
 
RECONCILIAÇÃO (CONFISSÃO) 
 

1ª Sexta-feira de cada Mês das 18h30 ás 21h00. 
Terça-feira e Quinta-feira das 18h30 ás 19h00.  
Noutro Horário, a combinar com o pároco. 
 

 
CONFIRMAÇÃO (CRISMA)  
 

Em data a marcar, concluído o 10ºAno de 
Catequese ou feita a catequese para adultos (para 
quem tem mais de 20 anos) . 
 
 

MATRIMONIO 
 

Marcar a data logo que esteja definida pelo casal.   
Processo Canónico pelo menos seis messes antes. 
Encontros de preparação para o matrimónio (CPM). 
 
 

ORDEM 
 

Sempre que houver candidatos ao sacerdócio. 
 
 
SANTA UNÇÃO 
 

No V Domingo da Quaresma (Dia diocesano do doente) 

Sempre que for solicitado. 

Celebração dos Sacramentos 
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   A convite da Diocese de Angra  
vai estar em São Miguel o Cónego 
Senra Coelho da Diocese de Évo-
ra, para falar sobre o “Carisma 
Fundacional do Movimento dos 
Cursilhos de Cristandade”.   
 

   Este encontro terá lugar no dia 
17 de Janeiro, pelas 20h 30, no 
Centro Pastoral Pio XII, na rua 
Barão das Laranjeiras, 130 B. 
 

  O Subsecretariado de São Miguel  
convida todas as pessoas que fize-
ram uma experiência de um Cursi-
lho de Cristandade para estar pre-
sente neste encontro. 

ENCONT RO CURSILHOS 

M CC 

   O Grupo Coordenador do Movi-
mento de Romeiros de São Miguel 
promove o retiro anual, no próximo 
domingo dia 29 de Janeiro, das 
8h30 às 17h00 na Escola Secun-
dária da Ribeira Grande. 
 

   Para além de informações e 
recomendações para as romarias 
quaresmais deste ano, os partici-
pantes terão oportunidade de 
reflectir acerca da  actual realidade 
social á luz da Sagrada Escritura e 
do próprio regulamento do Movi-
mento. 

RET IRO ESPIRIT UAL 

ROM EIROS  DE  S ÃO  M IGUEL 

PRÉ SEMINÁRIO   

1º  E NC ONT R O 

   O Pré Seminário é um tempo e 
um espaço pensado e criado para 
quem busca a felicidade. 
 

 Na verdade são encontros men-
sais em que os adolescentes e 
jovens participantes poderão 
encontrar-se com eles mesmos, 
com os outros e, sobretudo, com 
Jesus Cristo. 
     

   Ao aceitarem este desafio, os  
participantes terão a oportunidade 
de vivenciar com outros, diferentes 
momentos de convívio, de refle-
xão, e de oração, que certamente 
os ajudará a crescer e confirma-
rem o chamamento que Deus te 
faz 
 
 

   O primeiro encontro acontece no 
dia 14 de Janeiro das 9h30 ás 
17h00 na Caloura. 
 

   Para mais informações e escla-
recimento o interessados devem 
consultar o pároco. 

RET IRO PARA  JOVENS 

ASS OC I AÇ ÃO XT O 

   A Equipa da Pastoral Juvenil e 
Vocacional de Lagoa em parceria 
com a Associação XTO promove 
de 20 Janeiro a 22 Janeiro, um 
retiro espiritual para jovens - Expe-
riência de Damasco - no Centro 
Missionário do Sagrado Coração 
de Jesus (Dehonianos). 
 

   Para participar os jovens  deve-
rão já ter celebrado o crisma e ain-
da não ter feito uma Experiência 
de Damasco.  
 

    As inscrições acontecem ape-
nas por correio electrónico. Assim 
os interessados devem enviar um 
email para assxto@xtofm.com 
com os seguintes dados: Nome; 
Data de Nascimento; Data do Cris-
ma; Paróquia; Email; Telefone e 
Telemóvel. Depois devem aguar-
dar um email de resposta a validar 
a inscrição, uma vez que as inscri-
ções são limitadas.   
 

   Cada participante contribui com 
15 euros, para ajuda das despesas  
com a alimentação e estadia. 

   «Queremos fazer juntos a 
experiência do Apóstolo Paulo a 
caminho de Damasco e deste 
modo convidar que cada jovem 
participante a descobrir-se, a 
descobrir Jesus Cristo e a sua 
Igreja.» 

 
SIMPÓSIO: LUTO(S)  

INSCRIÇ ÕES 

    O Serviço de Apoio Espiritual e 
Religioso do Hospital do Divino 
Espírito Santo de Ponta Delgada e 
a Comissão Diocesana da Pastoral 
da Saúde realiza, de 9 a 11 de 
Fevereiro, um Simpósio, sobre o 
tema “Luto(s)”, no auditório do já 
referido Hospital. 
 

   Este evento, que abordará os 
temas relacionados com o luto, 
destina-se a todos aqueles que 
contactam directa ou indirectamen-
te com estas realidades, que a 
todos nos afectam. 
 

  Trata-se de uma proposta de for-
mação, aberta a todos os cristãos 
empenhados , cujo movimentos 
estejam ligados á pessoa doente. 
 

   Os interessados deverão efec-
tuar a sua inscrição, no Arquivo e 
Cartório Paroquial, no seu horário 
habitual de atendimento, até ao dia 
31 de Janeiro, para posteriormente 
serem encaminhadas para o servi-
ço de capelania do hospital de 
Ponta Delgada. 
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    No ano em que a Sociedade 

Filarmónica Estrela D'Alva come-

mora 125 anos de actividade, ins-

tituição que promove conjunta-

mente com a Paróquia,  a Festa 

de Nossa Senhora da Estrela, 

cujo programa religioso será o 

seguinte: 

 

Dia 2 de Fevereiro  

21h00 ás 22h00 

“Cantata à Senhora da Estrela”  

Junto à Ermida  

 

 

Dia 4 de Fevereiro  

18h00 Terço Meditado 

Na Ermida  
 

18h45 Procissão das Candeias  

Da Ermida até à sede da Filarmónica. 

 

 

Dia 5 de Fevereiro 

11H30 Procissão em Honra de Nossa Senhora da Estrela 

           Da Sede da Filarmónica para a Igreja Matriz. 
 

12h00 Eucaristia Solene 
 

13h15 Procissão em Honra de Nossa Senhora da Estrela 

           Da Igreja Matriz até á Ermida de Nossa Senhora do Cabo. 

FEST A DE SENHORA DA EST RELA 

PR OGR AM A R ELIGI OS O 

25 CABAZES DE  NAT AL 

CAT E QUESE  E  VI CE NT INOS 

   Durante as quatro semanas do 
Avento as crianças e adolescentes e 
catequistas da nossa paróquia contri-
buíram com géneros alimentares a 
favor de algumas famílias carencia-
das de Santa Cruz.  

   A Conferencia Vicentina juntou 
todos estes géneros a outras doa-
ções e distribuiu 25 cabazes , na vés-
pera do Natal. 

   Sem grandes alaridos, como man-
da a Sagrada Escritura, exerceu-se 
mais uma vez caridade para quem 
mais precisa. 

   
   Está dis-
ponível no 
Cartório e 
A r q u i v o 
P a r oqu i a l 
uma edição 
da Paulus 
de um Mis-
sal Domini-
cal e Ferial. 
 

   N e s t e 
livro pode-
mos encon-
trar para 
cada tempo 
l i t ú r g i c o 

uma introdução; a liturgia dominical é 
acompanhada por comentários e 
reflexões. Apresenta ainda, todos os 
textos relacionados com a vida e 
obra dos santos. 
 

   Em formato de bolso, acessível 
para todos e prático no seu manu-
seamento. Custo 30 euros.  

MISSAL QUOTIDIANO 

DOM INIC AL E  FERI AL 

 

 Atendendo ao programa litúrgico da Festa da Senhora da Estrela, 

no dia 5 de Fevereiro, a Eucaristia da Catequese será ás 10h00 e 

não haverá Eucaristia ás 18h00. 


