
Domingo XXXIII do Tempo Comum

Paróquia de Cristo Rei
Algés — Miraflores

ANÚNCIOS SEMANAIS
14 a 20 nov 2016

«Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas»

Ofertório consignado
A colecta deste Domingo dos Seminários Diocesanos e consignada para este fim. Nunca deixemos de rezar pelas 
vocações sacerdotais.

Cristo Rei
No próximo Domingo a Igreja celebra a Solenidade de Cristo Rei, orago da nossa paróquia. A Eucaristia, às 11:00, 
na Igreja paroquial, e celebrada de forma solene, com intenção colocada pela família Policarpo Anjos.

Sínodo Diocesano (celebração de abertura no dia 17 de Novembro)
Continuemos a rezar intensamente a Deus nosso Pai pelos trabalhos de preparaçío imediata e de realizaçío do 
sínodo diocesano de 2016: o sonho missionário de chegar a todos.

(na Santa Missa celebrada às horas vespertinas de Sábado e matutinas de 
Domingo) Missa de acção de graças pelo Ano Jubilar Extraordinário da 
misericórdia
A Missa de acção de graças pelo Ano Jubilar da Misericórdia, será, se Deus quiser, este Domingo, 13 de Novembro 
na Igreja Matriz de Oeiras, às 16:00. Demos graças a Deus que derrama sobre nós a abundância da sua 
misericórdia.

50.º Aniversário da criação da nossa Paróquia de Cristo Rei
Celebramos este Domingo  com alegria imensa, com a  presença do Senhor Patriarca, os 50 anos da criação da 
nossa Paróquia por decreto do Cardeal Manuel Cerejeira , de 15 de Novembro de 2016. Rezemos pela nossa 
comunidade paroquial, para que o Senhor Cristo Rei nos ajude a viver segundo a sua vontade.

Conferência Vicentina
Sendo este o segundo Domingo do mês, a conferência vicentina aceita as vossas generosas ofertas para os mais 
necessitados da Paróquia.

Algés, 12 de Novembro de 2016
S _

O Pároco
Pe. António Manuel de Nóbrega Figueira



Domingo XXXIII do Tempo Comum

Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
Cruz Quebrada - Dafundo

ANÚNCIOS SEMANAIS
14 a 20 nov 2016

«Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas»

Ofertório consignado
A colecta deste Domingo dos Seminários Diocesanos e consignada para este fim. Nunca deixemos de rezar pelas 
vocações sacerdotais.

(na Santa Missa celebrada às horas vespertinas de Sábado e matutinas de 
Domingo) Missa de acção de graças pelo Ano Jubilar Extraordinário da 
misericórdia
A Missa de acção de graças pelo Ano Jubilar da Misericórdia, será, se Deus quiser, este Domingo, 13 de Novembro 
na Igreja Matriz de Oeiras, às 16:00. Demos graças a Deus que derrama sobre nós a abundância da sua 
misericórdia.

Sínodo Diocesano (celebração de abertura no dia 17 de Novembro)
Continuemos a rezar intensamente a Deus nosso Pai pelos trabalhos de preparaçío imediata e de realizaçío do 
sínodo diocesano de 2016: o sonho missionário de chegar a todos.

50.º Aniversário da criação da vizinha Paróquia de Cristo Rei
Celebramos este Domingo  com alegria imensa, com a  presença do Senhor Patriarca, os 50 anos da criação da 
Paróquia de Cristo Rei por decreto do Cardeal Manuel Cerejeira , de 15 de Novembro de 2016. Rezemos pela nossa 
comunidade paroquial, para que o Senhor Cristo Rei nos ajude a viver segundo a sua vontade.

Algés, 12 de Novembro de 2016
S _

O Pároco
Pe. António Manuel de Nóbrega Figueira


