Amigos:
Venho chamar-vos a atenção para algumas actividades que a
paróquia de Fátima está a promover:

1) Conversas com tempo sobre Jesus Cristo
Será no dia 20 de Janeiro, sábado, às 21h no Centro Paroquial
(porta 3, 1º andar)
Trata-se de um encontro que procura responder, de uma forma
simples e elementar, aos desejos de muitos com quem vou falando,
sobretudo nas preparações para o baptismo e para o casamento, de
aproveitarem esses momentos para se reaproximarem da Igreja.
Os destinatários principais são por isso aqueles que, estando
um pouco afastados da vida da Igreja, querem aprofundar
questões relacionadas com a fé.
Desta vez vamos conversar de forma simples sobre Jesus
Cristo e o ponto de partida da nossa partilha serão as seguintes
questões:
- O que é que cada um pensa de Jesus de Cristo?
- Quem é Ele para nós?
- Que importância tem Ele na vida de cada um de nós?

2) À Mesa com Isabel Galriça Neto e João Reis
abordando o tema: "Eutanásia? Cuidados Paliativos"
Trata-se de um tema que está na ordem do dia.
O ano passado entrou no parlamento um anteprojecto, apresentado
por um grupo parlamentar, sobre morte assistida.
Anda no ar a hipótese de um referendo.

Precisamos de estar bem informados para não sermos confundidos ou
desinformados.
E para podermos intervir activamente no debate.

3) Retiro Paroquial a 17 e 18 de Fevereiro
Trata-se de uma proposta de Retiro de silêncio.
Começamos no dia 17 às 9.30h e terminamos no dia 18 pelas
17h.
Todos precisamos de momentos mais longos de paragem
para recentrarmos a nossa vida toda em Deus.
Este Retiro, no início da Quaresma, orientado pelo prior, só se
realizará se houver gente em número suficiente que o justifique.
E, por outro lado, as inscrições são limitadas.
As inscrições terminam impreterivelmente no fim deste mês
de Janeiro.
O custo da participação, com tudo incluído, é de 30,00€.
Qualquer uma destas iniciativas exige seguramente que cada
um abandone as suas rotinas e comodismos mas podem ter a
certeza de que vale bem a pena o esforço!...
Um bom ano e um abraço amigo para todos.
E espero ver-vos nestas actividades...
Pe Luís Alberto

Amigos:
Mais uma vez boa tarde!
A informação que vos mandei há pouco ia incompleta no que respeita
ao "À Mesa Com..." Isabel Galriça Neto e João Reis sobre o
tema: "Eutanásia? Cuidados Paliativos"..
É certo que podiam sempre procurar essa informação mas quero
poupar-vos o trabalho (Quem é amigo?...)
O encontro sobre a Eutanásia, como sempre começa com jantar, às
20.15h, no dia 26 de Janeiro, no Salão Paroquial de Nossa
Senhora de Fátima.

E os interessados devem inscrever-se para o endereço de email a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com ou então
no Secretariado Paroquial (217928300), até dia 25 de Janeiro.
Para mais informações consultem o site da paróquia s.f.f. ou o nosso
boletim paroquial, o "Eco de Fátima".
Abraço amigo
Pe Luís Alberto

