CONVITE DO SENHOR BISPO
Há momentos grandes na vida de todas as pessoas. Há festas
importantes em cada família ou comunidade. São “marcos”
– que deixam marcas – na história da vida pessoal, familiar
e comunitária que merecem e requerem ser evocados, celebrados, rezados e meditados à luz da fé, em Igreja.
Na linguagem comum, usamos o termo “Jubileu” (dia de
júbilo, de alegria) para comemorar os 25 ou 50 anos de um
acontecimento significativo.
Neste ano pastoral, em que somos chamados a redescobrir “o
tesouro da fé” e procuramos “avivar o entusiasmo pelo testemunho e anúncio da fé” a todos, enquanto Igreja Diocesana
de Leiria-Fátima queremos continuar a iniciativa de celebrar,
de um modo especial, o “Jubileu das Vocações” ao matrimónio, ao ministério sacerdotal e à especial consagração na vida
religiosa ou na vida secular.
Será um momento alto para reviver e reavivar o encanto e a

frescura do primeiro “sim”, para celebrar o caminho percorrido
e correspondido ao longo da vida, para agradecer a Deus os
frutos que, através destas vocações, suscitou ao serviço da
vida e do amor, e para renovar os compromissos vocacionais.
Assim manifestar-se-á também a beleza das várias vocações que
adornam a Igreja de Jesus e fazem dela um jardim florido com o
esplendor dos mais variados dons e vocações. Com tal testemunho podemos contribuir para que outras pessoas contemplem os
frutos do amor de Deus, O reconheçam e O louvem.
Convido, pois, todos e todas que neste ano perfazem
25, 50 ou 60 anos, de matrimónio, de sacerdócio e de
vida consagrada a estarem no Santuário de Fátima no dia
29 de Junho próximo, para celebrarmos todos juntos o “Jubileu das vocações”. Desde já, o meu agradecimento..
Leiria, 16 de Abril de 2014
+ António Marto
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de matrimónio, de ministério sacerdotal,
de vida religiosa, de especial consagração

TESTEMUNHAR A PRÓPRIA VOCAÇÃO
“Todo o adulto na fé sentirá a alegria de ser chamado e, por sua vez, a coragem de chamar com o testemunho de vida, a palavra e a interpelação directa. (...) Neste
sentido é de aproveitar a celebração dos aniversários jubilares como ocasiões preciosas de evangelização e proposta vocacional.” (D. António Marto)

CONVITE DO SENHOR BISPO
Há momentos grandes na vida de todas as pessoas. Há festas
importantes em cada família ou comunidade. São “marcos”
– que deixam marcas – na história da vida pessoal, familiar
e comunitária que merecem e requerem ser evocados, celebrados, rezados e meditados à luz da fé, em Igreja.
Na linguagem comum, usamos o termo “Jubileu” (dia de
júbilo, de alegria) para comemorar os 25 ou 50 anos de um
acontecimento significativo.
Neste ano pastoral, em que somos chamados a redescobrir “o
tesouro da fé” e procuramos “avivar o entusiasmo pelo testemunho e anúncio da fé” a todos, enquanto Igreja Diocesana
de Leiria-Fátima queremos continuar a iniciativa de celebrar,
de um modo especial, o “Jubileu das Vocações” ao matrimónio, ao ministério sacerdotal e à especial consagração na vida
religiosa ou na vida secular.
Será um momento alto para reviver e reavivar o encanto e a

frescura do primeiro “sim”, para celebrar o caminho percorrido
e correspondido ao longo da vida, para agradecer a Deus os
frutos que, através destas vocações, suscitou ao serviço da
vida e do amor, e para renovar os compromissos vocacionais.
Assim manifestar-se-á também a beleza das várias vocações que
adornam a Igreja de Jesus e fazem dela um jardim florido com o
esplendor dos mais variados dons e vocações. Com tal testemunho podemos contribuir para que outras pessoas contemplem os
frutos do amor de Deus, O reconheçam e O louvem.
Convido, pois, todos e todas que neste ano perfazem
25, 50 ou 60 anos, de matrimónio, de sacerdócio e de
vida consagrada a estarem no Santuário de Fátima no dia
29 de Junho próximo, para celebrarmos todos juntos o “Jubileu das vocações”. Desde já, o meu agradecimento..
Leiria, 16 de Abril de 2014
+ António Marto

TESTEMUNHAR A PRÓPRIA VOCAÇÃO
“Todo o adulto na fé sentirá a alegria de ser chamado e, por sua vez, a coragem de chamar com o testemunho de vida, a palavra e a interpelação directa. (...) Neste
sentido é de aproveitar a celebração dos aniversários jubilares como ocasiões preciosas de evangelização e proposta vocacional.” (D. António Marto)

Convite

Jubileu das vocações
25, 50 e 60 anos
de matrimónio, de ministério sacerdotal,
de vida religiosa, de especial consagração

CELEBRAR JUNTOS
Vamos celebrar o dom da vocação cristã e das diferentes vocações, que desenvolvem e concretizam a graça baptismal.
Queremos

manifestar a beleza e a alegria do caminho percorrido ao
longo da vida, em resposta ao chamamento que recebemos de Deus.
Louvamos a Deus pelos frutos que suscitou na nossa vida e, através de nós, em muitas outras, nas famílias e na Igreja.
Gratos e disponíveis para prosseguir no caminho, em fidelidade,
renovamos os nossos compromissos vocacionais.
AGRADECER A DEUS EM IGREJA
A
 Igreja diocesana, na qual desabrocharam e/ou dão alegria as várias
flores vocacionais, louva e agradece a Deus por tão preciosos dons.
Continuaremos, como exorta Jesus, a pedir o dom de mais trabalhadores, isto é, de novas e diversas vocações, para a sua Messe.
PROGRAMA
09h00: Acolhimento (entrada do Centro pastoral Paulo VI)
09h30: Encontro de apresentação e testemunho (salão do Bom
Pastor, Centro Paulo VI)
11h00: Eucaristia na igreja da Santíssima Trindade
12h30: Almoço partilhado no refeitório do Centro pastoral Paulo VI
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INDICAÇÕES
O encontro destina-se a quantos celebram neste ano de 2014 o
jubileu da sua vocação: 25, 50 ou 60 anos de matrimónio, de sacerdócio, de vida religiosa e de especial consagração.
Cada participante pode fazer-se acompanhar de 1 ou 2 pessoas. Para o almoço, que será partilhado, cada pessoa e casal deve
levar alimentos e bebidas. Ao chegar a Fátima, a partir das 8h30,
entrega-os no Centro Paulo VI, onde haverá casais para os receber
e dispor nas mesas.
Cada participante deve fazer a sua inscrição, indicando também
o número de acompanhantes, para se organizar devidamente o
encontro.
As inscrições serão recolhidas em cada comunidade e comunicadas, até 10 de Junho, por e-mail, carta ou telefone, para Elsa e
José António Machado, conforme os dados mencionados a seguir.
Estacionamento: parque 11, junto ao Centro Paulo VI (acesso
pela Av. João XXIII).
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
Elsa e José António Machado
Rua Mestre José da Silva Roque, 3 * 2430-450 Marinha Grande
Tel. 919 371 149 * jarmachado@gmail.com
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