INFORMAÇÕES

JUNHO / JULHO

2013

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.

30 de JUNHO de 2013

REFLEXÃO

Dia 01 SEGUNDA-FEIRA - Gen 18, 16-33; Salmo 102; Mt 8, 18-22
21h30 Reunião do Conselho Económico Paroquial, na residência paroquial.
Dia 02 TERÇA-FEIRA - Gen 19, 15-29; Salmo 25; Mt 8, 23-27
Dia 03
18h00
21h15
21h30

QUARTA-FEIRA - S. Tomé, Apóstolo - Ef 2, 19-22; Salmo 116; Jo 20, 24-29
Missa na Igreja de Santiago.
Ensaio do CatedrAv, na Igreja.
Reunião de coordenadores arciprestais da Missão Jubilar, no Salão de
S. Bernardo.

Dia 04 QUINTA-FEIRA - S. Isabel de Portugal - Gen 22, 1-19; Salmo 114; Mt 9, 1-8
20h00 Reunião de catequistas e animadores da adolescência e infância, no
Centro Paroquial.
21h30 Assembleia de todos os participantes do Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica, no Centro Paroquial.
Dia 05 SEXTA-FEIRA - S. António Maria Zacarias, presbítero
Gen 23, 1-4. 19 – 24, 1-8. 62-67; Salmo 105; Mt 9, 9-13
17h00 Missa na Igreja de Vilar.

Dia 07 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 66, 10-14c; Salmo 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20 ou Lc 10, 1-9
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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Dia 06 SÁBADO - Gen 27, 1-5. 15-29; Salmo 134; Mt 9, 14-17
08h30 Passeio/convívio a Lamego do Coro " Nossa Senhora da Glória", com
saída de Aveiro.
14h30 Encontro sobre o despertar da fé, destinado a Catequistas e pais,
empenhados na Educação Religiosa dos mais novos.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.

"Seguir-Te-ei…"
O Evangelho de hoje, 13º domingo do tempo comum, indica
uma viragem no percurso da vida pública de Jesus, que, até
aqui, se limitava ao norte da Palestina, em redor do mar da
Galileia; a partir de agora " toma a firme resolução de se
dirigir para Jerusalém". E com esta resolução parece
endurecer o discurso para alertar aqueles que se dispõem
a segui-Lo para as exigências dum caminho, que deve ser
livre e consciente, vivido a tempo inteiro e toda a vida.
Neste domingo, Jesus diz abertamente que o Evangelho não
é um livro de "contos de fadas" ou de receitas de salvação
a gosto e por isso têm de se desenganar os que julgam que
ser cristão é uma espécie de seguro contra todos os riscos
ou garantia de vida mais fácil, segura e farta… Os que assim
pensam, a avaliar pelo tipo de resposta dada no caminho
aos que, cheios de entusiasmo, se diziam dispostos a segui-lo, Jesus diz simplesmente que só é possível aos "adultos e
de barba rija".
Palavras ásperas para uns, inoportunas para outros, podemos
dizer, mas o que não podemos esquecer é que o projecto
de Jesus exige que se tome a Cruz todos os dias, com
liberdade, desprendimento e alegria. E isto só é possível
com a graça de Deus, sem dúvida, mas assente num projecto
de vida de pobreza e liberdade, de vontade firme e decisão
corajosa.
Que ninguém tenha medo. Os sacrifícios pedidos no
Evangelho não tornam a vida menos interessante, mais áspera
ou sem encanto, antes contribuem para a alegria e
realização de quem ousa responder com generosidade aos
desafios da sua vocação.

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!
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MISSÃO JUBILAR:
Um dia vou rezar à noite!

Finalmente !

Um coração ágil
O fogo ardente com que Jesus vence
Nunca é o fogo de destruição.
A força com que nos convence
É a do Amor de coração.
Para anunciar o reino de Deus
E conscientemente seguir Jesus,
É necessária a capacidade
De deixar vontades pela Vontade.
É preciso ser capaz de partir
De deixar tanto para trás, arriscar ir...

Depois de uma minuciosa inspecção
técnica, procedeu-se no dia 27, no
salão nobre do Centro Paroquial, à
assinatura do auto de entrega do
órgão de tubos novo para a Fabrica
da Igreja da Freguesia da Glória.
Cerimónia simples e discreta
realçada com a entrega da chave da
consola ao Pároco.
A partir de agora o órgão é nosso e
estará ao culto, depois de benzido
no dia 12 de Julho, às 21h30.
D. António Francisco preside à
celebração de bênção e o organista
austríaco Elmo Cosentini é o
convidado para o concerto inaugural.
A missa verpertina, no sábado dia
13, contará com a presença do
mesmo organista e também com a
presença de todos os coros da
paróquia. O ensaio será às 18h desse
mesmo dia.

Não foi fácil, mas o processo chegou
ao fim.
Graças a Deus, para cujo culto foi
sonhado e construído e graças a
tantos e tantos que de várias
maneiras têm manifestado o seu
apoio.
A corrente de generosidade não se
esgota com a inauguração do órgão
e o processo de renovação e
valorização da nossa Igreja Matriz e
Catedral deve continuar para glória
de Deus e bem nosso. Queremos ter
uma Igreja cada vez mais bela e
acolhedora para sermos Igreja de
Jesus Cristo Bela e Acolhedora. De
todos e para todos. De pobres e para
os pobres.
p.f.

A oração é a alma da vida cristã e
da Igreja viva, dinâmica e
dinamizadora do mundo que
queremos servir. No próximo dia 11
de Julho, às 21h30, junto à Igreja
Matriz de Aradas, unidos em
arciprestado, experimentaremos a
beleza da presença deste Deus que
se faz presente quando dois ou três
se reúnem em seu Nome.
Ele chama porque ama. Queres ser
amado por Ele? Aceita o desafio e
vem fazer uma oração numa noite
de Verão!

Seguir Jesus não é fácil!
É preciso ter um coração ágil,
Capaz de dizer sim sem muito pensar
Simplesmente por querer amar.
P. JAC

ACAGRUP 794 Vilar
O agrupamento 794 de Santo Amaro de Vilar
realiza o seu acampamento de agrupamento
nos dias 4 a 7 de Julho. Sob o lema "todos
diferentes, todos irmãos", o agrupamento
vai "montar tenda" em terras de Ribeira
de Fráguas. Nesse grande momento de encontro de final de ano, os escuteiros
vão jogar o grande jogo das religiões, onde o imaginário presente irá ter
como base as cinco maiores religiões do mundo.

