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A Pastoral da Saúde dá vida à Fé e promove a Nova Evangelização

Editorial
Estamos no início de um novo ano pastoral, um ano de especial significado
para a nossa Diocese, que vai comemorar, no próximo dia 3 de novembro, o
quadragésimo aniversário da sua criação.
Com a finalidade de uma celebração condigna
deste evento, foi elaborado um programa que
se vai estender ao longo dos próximos três anos, e que, nas suas linhas gerais, acaba de
ser apresentado na abertura deste novo ano
pastoral e do qual se faz eco neste Boletim,
com a finalidade de uma sintonização profunda com o bater do coração da nossa Diocese, desejo bem expresso pelo nosso Bispo
na sua Carta Pastoral para este primeiro ano:
“Apelo a todas as paróquias, comunidades
religiosas, movimentos, obras, organismos
e demais instituições eclesiais na Diocese
que, em coordenação com as vigararias
pastorais em que estão inseridas, programem as próprias actividades no mesmo
espírito jubilar e tenham em conta a recomendada avaliação das propostas do Sínodo diocesano à luz da reflexão desta
Carta Pastoral. É uma ocasião a não perder, para a sua própria revitalização a4

través da comunhão eclesial, que a todos, membros da mesma Diocese, nos
une a Cristo, uma comunhão indispensável para que cada um seja realmente
cristão” (nº 57).

Calendário do Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde
Organizado pelo MMF

Fátima

40º aniversário da criação da Diocese

10.00h: Concelebração

Sé

15.30h: Ordenações

Sé

07

Encerramento da Semana da Diocese
Trasladação dos Restos mortais do 1º Bispo desta Diocese
- D. Júlio Rebimbas

20-21

Encontro Diocesano de Liturgia

11

DIA MUNDIAL DO DOENTE

10

Assembleia Diocesana da Pastoral da Saúde

10-13

Retiro para Doentes

Abril
2018

22-29

Semana de oração pelas vocações

Maio
2018

26

Peregrinação Diocesana de Doentes e Idosos

26-27

‘Campus’ da Gratidão

Junho
2018

10

Peregrinação a S.ta Luzia

30

Reunião de avaliação

01

Peregrinação à Senhora do Minho

22

Ordenações

23-26

Retiro para Doentes

29

Começo da Semana da Diocese

Novembro
2017

03
05

Janeiro
2018
Fevereiro
2018

Outubro
2017

Eis as traves mestras para este triénio:

.

Em 2017-2018, em que, sobretudo, somos convidados a dar graças ao Senhor
pela Diocese que nos concedeu, fá-lo-emos de olhos postos nos beatos Bartolomeu
dos Mártires e Paulo VI.

Março
2018

.

Em 2018-2019, ocupar-nos-emos do tema da evangelização, tomando S. Teotónio como modelo protector. Já é padroeiro secundário da Diocese, por ter nascido nascido em território correspondente à actual circunscrição eclesiástica mais propriamente, em Valença -, ainda que cedo se tenha daí deslocado para
outras paragens, principalmente do nosso País, para dar testemunho de Cristo.

Julho
2018

.

Em 2019-2020, procuraremos consciencializar-nos mais da Igreja acolhedora
que devemos ser. Para isso teremos, como maternal guia e protectora, aquela
que, como Mãe de Jesus, o Filho de Deus, e Mãe da Igreja, a todos acolhe. Já é,
entre todos os santos, o mais venerado na nossa Diocese. Aliás, é a sua padroeira
principal, sob a invocação de Santa Maria Maior” (nº 58)

09.00h – 12.00 h
Organizado pelo MMF

Paredes de Coura (Centro Cultural)
Fátima

09,30h – 17,30h

S.ra do Castelo (Arcos de Valdevez)
Darque
Viana do Castelo

09.30h-12.00h

Centro Paulo VI

15.30h

Sé

Senhora do Minho

Para além das atividades específicas da Pastoral da Saúde (a azul), vão referenciadas as principais iniciativas de caráter diocesano, bem como os retiros do
Movimento da Mensagem de Fátima, que estão abertos a todos os interessados.
Estão decorrendo negociações com os Arciprestados de Arcos de Valdevez,
Paredes de Coura, Ponte da Barca e Ponte de Lima, para a realização de encontros
de formação (manhã de um sábado), com a finalidade do lançamento de novos
Núcleos da Pastoral da Saúde. A seu tempo, faremos a sua divulgação.
Dá para perceber que, neste ano pastoral, estamos voltados para a zona
oriental da nossa Diocese: quer a Assenbleia diocesana, quer a Peregrinação de
Doentes e Idosos realizar-se-ão em localidades dessa zona.
Vamos todos abraçar este projeto para que a Pastoral da Saúde vá ganhando
consistência e visibilidade nesta Diocese em celebração jubilar.
Antes de mais, convém que cada Núcleo elabore e apresente à comunidade
o seu plano de ação, para, de forma integrada e coordenada, ser prestada aos que
dela carecem a mais abrangente solicitude. Para isso torna-se também indispensável ter em atenção a avaliação do que foi a ação do ano anterior.
Com o estímulo do jubileu diocesano e sob a inspiração do beato Bartolomeu
dos Mártires, avancemos determinados e confiantes para um novo ano de trabalho
em prol de uma verdadeira Pastoral da Saúde!

Procuraremos, pois, não apenas estar atentos, abertos e disponíveis para
colaborar e participar nas iniciativas de caráter diocesano, arciprestal ou paroquial,
mas também sermos dinamizadores da celebração deste jubileu, para que ele
contribua decisivamente para fazer da nossa Diocese “uma igreja jovem e bela,
missionária e acolhedora, livre, fiel e rica de amor”.
Desde já, podemos, quer individual, quer nas nossas reuniões, rezar a oração
do jubileu, que este número do nosso Boletim reproduz na última página.
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Sé
Auditório Paulo VI
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