
JANEIRO     2013

Dia 06 DOMINGO - SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR - Ano C
- Ofertório para as Obras -
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12

12h00 Entrega do Ramo aos Irmãos do Santíssimo Sacramento que servirão em 2013.
15h00 FESTA DOS REIS, no Salão do Patronato de Vilar.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas solenes, na Sé.
21h00 Concerto solidário a favor da ADAV, pelo Capella Antiqua, na Sé. Traga

algo para apoiar a ADAV - Entrada Livre.

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - S. Raimundo de Penaforte, presbítero – Mt 4, 12-17. 23-25

Dia 08 TERÇA-FEIRA - 1 Jo 4, 7-10; Salmo 71; Mc 6, 34-44
21h30 Reunião de todos os elementos da Comissão de Festas, no Centro Paroquial.
21h30 Assembleia de todos os Agentes de Pastoral de Vilar, na cave da Capela.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro Paroquial.

Dia 09 QUARTA-FEIRA - 1 Jo 4, 11-18; Salmo 71; Mc 6, 45-52
10h00 Reunião dos padres de Arciprestado, no Seminário Dehoniano.
15h00 Reunião geral do movimento Vida Ascendente, no Seminário de Santa Joana.
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do Coro da Catedral (CatedrAv), na Igreja.

Dia 10 QUINTA-FEIRA - B. Gonçalo de Amarante, presbítero – Lc 4, 14-22a
18h00 Reunião dos animadores do 10º. ano de catequese.

Dia 11 SEXTA-FEIRA - 1 Jo 5, 5-13; Salmo 147; Lc 5, 12-16
17h00 Missa na Igreja de Vilar.
19h00 Dia do Grito da Missão Jubilar, no Cais da Fonte Nova. Não há Missa

às 19h na Sé.

21h30 Ensaio do Coro da missa das 10h30, na Igreja.

Dia 12 SÁBADO - 1 Jo 5, 14-21; Salmo 149; Jo 3, 22-30
11h00 Celebração de entrega da Bíblia ao Grupo do 4º. ano de catequese, na

Igreja.
15h00 Formação de Candidatos à O.F.S.
16h00 Reunião da Fraternidade O.F.S., no Centro Paroquial.
17h00 Formação de Acólitos, na Sala por cima da Sacristia.
18h00 Ensaio do coro de jovens da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.

Dia 13 DOMINGO - FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR - Ano C
Is 42, 1-4. 6-7; Salmo 28; Act 10, 34-38; Lc 3, 15-16. 21-22      ou
L1 Is 40, 1-5. 9-11; Salmo 103; Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16. 21-22

18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas solenes, na Sé.

Veio para todos
Continuamos a celebrar o Mistério da Encarnação do
Senhor, que veio não apenas para os "de casa", mas
também para os "de fora", tenham ou não a mesma cor,
vivam ou não longe, andem ou não distraídos, queiram
ou não reconhecê-Lo e encontrar-se com Ele. Veio para
todos, para de todos se fazer irmão. Hoje celebramos a
Epifania do Senhor.

O evangelho faz-nos reviver o encontro duns personagens
estranhos, "os Reis Magos", que vieram de longe para
se prostrarem diante do Menino - Deus, há pouco nascido.

Aqui se entrelaça o mito e a fé, a lenda e a teologia dão
as mãos. Aqui as dificuldades resolvidas e os obstáculos
ultrapassados por estes personagens, sendo terreno fértil
para o imaginário infantil que há sempre em nós, tornam-
se fonte de inspiração e estímulo vigoroso para quem as
dificuldades não abalam a fidelidade aos compromissos,
os obstáculos não demovem do esforço em perseguir o
ideal e a perseverança é entendida como preço justo do
amor.

Que a solenidade da Epifania do Senhor nos inspire à
vivência deste ano em permanente Missão Jubilar e
disponha todos os Paroquianos, pessoalmente e em
família, ao acolhimento generoso  de Jesus Menino e da
sua mensagem.

P. Fausto
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Passo a passo…

Do Oriente nos vem a Luz!

Olhai no céu do coração
a estrela que ainda brilha:
O Menino é Salvação
do que por Ele se guia.

Não brilha em céu aberto
mas no íntimo e profundo.
Parece longe, e está tão perto
o Salvador do mundo!

Missão Jubilar: DIA DO GRITO!

Sim, ano novo, vida nova! Sim, pus os
pés ao caminho e mãos à obra para
realizar a bela tarefa de ser mensageiro
no âmbito da Missão Jubilar. Sim, fui a
um prédio da nossa paróquia onde
ainda não tínhamos chegado,
acompanhado de dois mensageiros mais
experientes do que eu. Sim, não foi
fácil. Sim, uns abriram e outros não,
mais os que sim do que os que não...
Sim, saí feliz daquela hora e meia de
missão. Sim, gostava de ter mais
disponibilidade para fazer isto, não só
agora, mas sempre. Sim, a presença
profética da Igreja, de todos os
cristãos, na sociedade e na cidade
também passa por aqui. Sim, eu quero
repetir!

P. JAC

Ecos dos Mensageiros

Do início da Rua de
Espinho vieram 50• e
da Rua Homem
Cristo Filho uma
nota de 20, no
ofertório da Missa.
Também nos cestos
de um ofertório
vieram, há dias, 2
envelopes, um com
2 notas de 50 e o outro com uma de
20.
Já este ano, alguém da Rua Egas Moniz
marcou presença na secretaria com 1
nota de 20 e outra, da Rua Nova de
Santiago, com uma de 50.
E a minha causa continua em aberto
para todos os gestos de generosidade
mais ou menos significativos, vindos de
longe ou de perto, desde que sejam
expressão de amor.
Uma palavra de gratidão pelo trabalho
e dedicação de quantos mantêm a
venda daquele pão, que muitos já se
habituaram a comprar no adro da Sé,
por tão saboroso que é.
O resultado financeiro desta iniciativa
rendeu 2.941,50•
A mesma gratidão é devida a quem
organizou e manteve a quermesse ao
longo de Novembro e Dezembro; o seu
resultado foi de 700•.
A todos o meu muito Obrigado. É com
estas e outras iniciativas que se vai
escrevendo a minha história.

Iniciamos o novo Ano de 2013 com o
Dia Mundial da Paz.
A Paz é sonho, ideal, projecto,
direito, valor e compromisso de
crentes e não crentes.
Estamos todos unidos neste «Grito
pela Paz», feito clamor comum e voz
unânime de crianças, jovens e
adultos.
A Humanidade não pode calar a sua
voz e os que sofrem indiferença,
abandono, violência, ódio, guerra ou
exílio têm direito a sentir que a
esperança renasce e que é de todos
nós a causa da Paz.
Assim, afirmamos e realizamos, a
começar pelos locais em que
vivemos, a bem-aventurança:
«Felizes os construtores da Paz».
“Um dia vou gritar a Paz…Hoje é o
Dia!”

D. António Francisco,
Bispo de Aveiro

A Confraria do Senhor Jesus dos Passos
da Glória, que tem a responsabilidade
de organizar, entre outras actividades,
a “Procissão dos Passos”, em pleno
coração da Quaresma, vai proceder aos
sábados, a partir do próximo dia 12, ao
peditório porta-a-porta na área da
nossa Paróquia.
Sendo actividade que ninguém gosta
de fazer, pede-se aos Paroquianos o
melhor acolhimento aos Delegados
desta Confraria Paroquial.
Por isso pedimos, e agradecemos desde
já, a generosidade de todos.

Confraria do
Senhor Jesus dos Passos

Reserve a noite de 9 de
Fevereiro, sábado de
carnaval, para o jantar/
convívio de angariação de
fundos, no salão dos
Bombeiros Velhos, a favor do
nosso órgão.

No Salão do Patronato de Nossa
Senhora de Fátima em Vilar decorre
hoje, a partir das 15h, a Festa de Reis.
A tarde de animação conta com a
participação de:
- Coro “Os Afinadinhos”
- Momentos “À guitarra”
- Grupo “Assim é que eu gosto”
- Escuteiros de Vilar
- “Recordar é viver” - Centro de Dia
Contamos com a presença de todos.

Festa de Reis em Vilar

Traz em suprema fragilidade,
este Menino chamado Jesus,
a inteireza da divindade.

Para apagar toda a escuridão
do Oriente nos vem a Luz:
para que lá orientes o teu coração.

Pe. JAC

Adquira no final das missas
a vela para o Dia do Grito.


