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Dia 23 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM - Ano C
Zac 12, 10-11; 13,1; Salmo 62; Gal 3, 26-29; Lc 9, 18-24

10h45 Ensaio do Coro das crianças, no Centro Paroquial (horário durante o verão).
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

Dia 24 SEGUNDA-FEIRA - NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA
Is 49, 1-6; Salmo 138; Act 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80

21h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima em
Vilar.

Dia 25 TERÇA-FEIRA - Gen 13, 2. 5-18; Salmo 14; Mt 7, 6. 12-14
21h30 Reunião da Comissão de Festas, no Centro Paroquial.

Dia 26 QUARTA-FEIRA - Gen 15, 1-12. 17-18; Salmo 104; Mt 7, 15-20
15h00 Reunião dos catequistas da infância, no Centro Paroquial.
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Igreja.

Dia 27 QUINTA-FEIRA - S. Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja
Gen 16, 1-12. 15-16 ou Gen 16, 6b-12. 15-16; Salmo 105; Mt 7, 21-29

Dia 28 SEXTA-FEIRA - S. Ireneu, bispo e mártir
Gen 17, 1. 9-10. 15-22; Salmo 127; Mt 8, 1-4

17h00 Missa na Igreja de Vilar.

Dia 29 SÁBADO - S. PEDRO E S. PAULO, Apóstolos
Act 12, 1-11; Salmo 33; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19

18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.

Dia 30 DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Reis 19, 16b. 19-21; Salmo 15; Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62

10h45 Ensaio do Coro das crianças, no Centro Paroquial (horário durante o verão).
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.
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Exigência e liberdade!

Não são problemas de identidade que afligem Jesus, nem
tão pouco parece andar preocupado com a imagem. Ele
sabe que é apreciado e escutado com respeito e a Sua
liberdade interior permite dizer, olhos nos olhos, mesmo
aos mais influentes do tempo, o que pensa, como no domingo
passado, em casa do fariseu Simão que o convidara para
almoçar.

Nesta altura, com tantos meses de catequese contínua aos
discípulos e de lhes ter proporcionado momentos de
exaltação e fervor, curado muitos de maleitas físicas e
espirituais e devolvido a tantos outros a paz e a alegria de
viver pela graça do perdão, sente que é chegado o momento
de proceder como que a um exame ou balanço à caminhada
que vão fazendo com Ele.

"Quem dizem as multidões que Eu sou? E quem dizeis vós
que Eu sou?" À proclamação inesperada da Fé por Pedro,
Jesus aproveita para clarificar o Seu futuro e missão, dizendo
abertamente que a cruz e não a glória é o seu horizonte
próximo…mas que ninguém precisa na vida de a procurar, e
muito menos inventar, porque, de facto, o que precisa é
integrá-la em lugar cimeiro na sua escala de valores,
encarando-a e assumindo-a como Cristo, todos os dias.

Ao alertar-nos para o Seu caminho de cruz e de amor e não
de glória e triunfo, Jesus está mesmo a dizer-nos que só
quem sabe conjugar os verbos dar-se e gastar-se é fecundo
e é feliz. Sabemos que a conjugação de tais verbos não está
mesmo nada em moda, mas são os únicos que Jesus nos
propõe para sermos realmente Seus discípulos.

P. Fausto
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Queres pertencer ao Coro das
Crianças da Missa das 12h00?

Durante os meses de Verão tens
ensaio às 10h45 de cada domingo,
no Centro Paroquial.

É só aparecer!



Uma Cruz com alegria

Recta final

Marchas populares... Hoje!

As Festas de Verão que a Paróquia
promove, ano após ano, terminam hoje
com a realização das tradicionais
marchas populares. Ainda hoje (sábado)
temos a possibilidade de jantar no
Parque Infante D. Pedro e depois
assistir ao desfile e actuação das
marchas no Largo de Santo António.
Sem ser balanço final, que será feito
depois, fica, desde já, a gratidão a
quantos deram do seu tempo,
voluntariamente, para que tudo
estivesse pronto e com reconhecida
qualidade.
Fica a gratidão a quantos, nestas noites
de sábado, por ali passaram, jantaram
e conviveram, numa bela e alegre
expressão comunitária.
Fica desde já a garantia de que não
nos dispensaremos de nada para
continuar a promover esta iniciativa
paroquial. Assim Deus queira e nos dê
vida e saúde.

Nestes dias o processo de afinação de palhetas,
trompetes e outros tubos, tem sido particularmente
ofensivo a ouvidos mais delicados e roubado o sossego
a quem procura o silêncio característico da Igreja.
Tudo está a chegar ao fim.
Com a vistoria aos trabalhos, a realizar por especialistas
na área, na próxima quinta-feira, e, se tudo estiver
em ordem como se prevê, será finalmente assinada a
acta de transferência para a Paróquia do instrumento
musical que já agora delicia, por vezes, quem tem a
sorte de entrar na nossa Igreja.
O programa inaugural está a ser ultimado e brevemente será anunciado.
Da firma construtora não há reparos a fazer e do nosso lado também não. Fica-
nos apenas o desafio ao contributo generoso para continuar a satisfazer os
encargos financeiros que um instrumento desta natureza comporta; algumas
pessoas já o fizeram e muitas outras hão-de fazê-lo também, estou certo.
No dia 17 deixaram na secretaria 75 • e no dia 19 o troco de uma intenção de
Missa - 10 •. De Vagos veio uma nota de 50 e da R. Ciudad Rodrigo outra de igual
montante, ambas no dia 20.

p.f.

MISSÃO JUBILAR: Uma oração numa noite de Verão...

Já distribuímos o Missão 11 relativo aos meses de Verão. Depois do Dia da Saudação,
somos agora convidados para uma acção de cariz arciprestal que vai decorrer no
próximo dia 11 de Julho, às 21h30, junto à Igreja Matriz de Aradas. Uma oração
numa noite de Verão é a proposta para todos - crianças, adolescentes, jovens,
adultos, famílias - num momento que se pretende expressivo e significativo. Vamos,
por isso, acertando as nossas agendas.

39º Encontro de Liturgia

Dia 12 de Julho, 21h30:
bênção e inauguração do órgão

NIB da Paróquia:
0045 3290 4002 8315 937 90

Inscrições para o 1.º Ano

O período que dispomos para se fazer
a inscrição no primeiro ano de
catequese está a meio da sua duração.
Assim, durante esta última semana do
mês, no Centro Paroquial, das 17h às
19h ainda pode ser feita essa inscrição.
É necessário trazer uma fotografia tipo
passe da criança, a cédula de vida
cristã ou certificado de baptismo (se
já foi celebrado e fora desta paróquia).
Na organização dos grupos daremos,
claro está, primazia aos que se
inscreverem durante este tempo.

Serão definitivamente encerradas
nesta semana, na secretaria paroquial,
as inscrições para o Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica, de 22 a 26 de
Julho, em Fátima. Quem se escrever
depois tê-lo-á de fazer individualmente
junto do Secretariado Nacional.Pe
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Tentar ser com Jesus
  É abrir o coração,
     Libertar a (o)pressão
        Do que somos,
           Do que temos...

  E deixar surgir
     A força de O seguir,
        Assumir a nossa cruz
           E caminhar

 Todos os dias, cada dia...
    E como Jesus, com alegria,
      Apenas amar!

Quando Jesus pergunta quem é
Uns dizem que é Elias,
Pedro diz que é o Messias
E a sua resposta está sustentada na fé.

O Filho muito amado
  Não quer ser idolatrado
     Aceita o sofrimento
        Até ao último momento,
           E oferece a cada irmão
             A possibilidade de salvação.


