
MARÇO    2013

Dia 03 TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA - Ano C
Ex 3, 1-8a.13-15; Salmo 102; 1 Cor 10, 1-6. 10-12; Lc 13, 1-9

PEDITÓRIO NACIONAL PARA A CÁRITAS
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - 2 Reis 5, 1-15a; Sal 41; Lc 4, 24-30

21h30 Reunião com os responsáveis dos grupos e movimentos paroquiais que vão
orientar a adoração nocturna no Dia do Deserto, no Centro Paroquial.

Dia 05 TERÇA-FEIRA - Dan 3, 25. 34-43; Salmo 24; Mt 18, 21-35

21h15 Confissões em Vilar.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro

Paroquial.

Dia 06 QUARTA-FEIRA - Deut 4, 1. 5-9; Salmo 147; Mt 5, 17-19

18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio  do Coro da Catedral - CatedrAv, na Sé.

Dia 07 QUINTA-FEIRA - Jer 7, 23-28; Salmo 94; Lc 11, 14-23

21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 08 SEXTA-FEIRA - Os 14, 2-10; Salmo 80; Mc 12, 28b-34

17h00 Missa na Igreja de Vilar.
18h15 Via-Sacra, na Igreja.

Dia 09 SÁBADO - Os 6, 1-6; Salmo 50; Lc 18, 9-14

10h00 dia de reflexão do 7.º ano e do 9.º ano de Catequese.
15h00 Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.

Dia 10 QUARTO DOMINGO DA QUARESMA - Ano C
Jos 5, 9a. 10-12; Salmo 33; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3. 11-32

18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.
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"Se não vos converterdes…"

São graves e duras estas palavras de Jesus no Evangelho

do 3º Domingo da Quaresma e bem penoso o desfecho

se não forem levadas a sério!

Apesar de duras, parece não termos alternativa. Trata-

-se de um apelo claríssimo à conversão, que passa por

reconhecer Deus como o primeiro no nosso projecto de

vida, que só ganha credibilidade nos gestos de amor e

de partilha para com os outros.

É verdade que a conversão de que trata o Evangelho é

um processo árduo e progressivo, leva o seu tempo e

não é linear, mas há que aproveitar as oportunidades

que Deus, paciente e amorosamente, nos vai dando. E a

quaresma é, sem dúvida, uma excelente oportunidade a

não perder.

Não se estranhe, pois, a insistência da Igreja no jejum,

na oração e na esmola, porque, mais que exigências de

fidelidade à tradição, ainda que venerável, são

excelentes meios para crescermos na intimidade com

Deus e no amor do próximo.

P. Fausto

Ensaio do Coro das Crianças:
todos os sábados às 15h, no Centro Paroquial.

Tríduo dos Passos:
Dia 15 - Oração Mariana;
Dia 16 - Visita às Imagens do Senhor Jesus dos
Passos e da Senhora da Soledade com Via-sacra;
Dia 17 - Procissão dos Passos pelas ruas principais da Paróquia.



Camponês paciente
Deus camponês, agricultor paciente,
hortelão da vinha e da vida cuidador
para produzirmos frutos

e darmos flor
em Ti encontramos

a melhor semente.

Eis o tempo de reconhecer
com humildade,

de coração aberto
e inteira confiança:

em nós temos o que é preciso
para a mudança

assumindo em nossa vida
a Tua verdade.

Somos figueira na vinha do Senhor
que paciente espera o nosso fruto
vivendo cada dia a conversão...

Em nós corra sempre a seiva do amor
para brotar, a seu tempo,

flor e fruto,
quando de Deus for inteiro

nosso coração.

Pe. JAC

Missão 11 - dia do (in)Veste
"um dia vou vestir a camisola... Hoje é o dia".

O convite a "vestir a camisola" é o modo de assumir e mostrar a minha adesão não
à Missão Jubilar em si mesma mas a testemunhar com alegria a fé em Jesus,
assumindo e vivendo esta hora. Escreve D. António Francisco: "A fé não pode ser
imposta nem pressuposta, é proposta. A fé que não se apega, apega-se".

Dentro da liberdade de cada um, cada qual encontrará um sinal, uma peça de
roupa, um adereço. À disposição de quem quiser adquirir há  tshirts, crachás,
pins e pulseiras. Ainda podem ser comprados na Secretaria paroquial ou junto
dos nossos mensageiros.

Grão a grão…

Está cada vez mais perto o dia da minha
partida para Aveiro. Estima-se que seja
entre o dia 8 e 10 de Abril. A partir
daí, saberei definitivamente o lugar
exacto que me está reservado e
começarei a ocupá-lo com muito
prazer. Será tarefa árdua para 4
especialistas a montagem de toda a
minha estrutura, que é apenas a
primeira parte do programa. Coisa para
algumas semanas! Estou curioso, mas
não ansioso.
Entretanto vejo que há pessoas que
não se esquecem de mim. E isso torna-
me feliz e agradecido.
Na segunda-feira, dia 25, chegou à
secretaria um cheque de 1000• de um
residente na Rua de Anadia - Santiago
e no dia 27, à noite, um elemento do
Coro da Catedral dispôs de 2 notas de
50; por fim, no dia 28, uma nota de 20,
de alguém generosamente
reincidente, veio também parar ao
meu mealheiro.
E o que já é corrente se há-de tornar
torrente, à medida que se aproximar
a data da minha chegada. Fico desde
já a torcer para que tal aconteça!

p.f.

Dia do Deserto. O silêncio fala!
A iniciativa da Missão Jubilar designada Dia de Deserto decorre para todo o
arciprestado de Aveiro na nossa Igreja, entre as 21h30 de sexta e as 17h de sábado.

8.Março

21h30 - oração de taizé

23h00 - silêncio/interiorização

[das 21.30h às 24h - reconciliação]

9.Março

00h às 08h - adoração ao santíssimo

09h00 - oração de laudes

10h00 - rezar com crianças

10h30 - momento de interiorização

11h00 - terço meditado e "angelus"

12h00 - evangelho do dia

14h00 - oração de hora intermédia

15h00 - rezar com crianças

15h30 - momento de interiorização

16h00 - meditação da via sacra

[durante todo o dia haverá reconciliação]


