JULHO

2013

INFORMAÇÕES
Dia 14 DOMINGO DÉCIMO QUINTO DO TEMPO COMUM - Ano C
Deut 30, 10-14; Salmo 68 ou Salmo 18 B; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37
Acampamento do Agrupamento 191 Aveiro, em S. Jacinto.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

14 de JULHO de 2013

REFLEXÃO

Dia 15 SEGUNDA-FEIRA - S. Boaventura, bispo e doutor da Igreja
Ex 1, 8-14. 22; Salmo 123; Mt 10, 34 – 11, 1
Dia 16 TERÇA-FEIRA - Nossa Senhora do Carmo
Ex 2, 1-15a; Salmo 68; Mt 11, 20-24
21h00 Confissões em Vilar a preparar a festa da sua Padroeira.

Dia 18 QUINTA-FEIRA - B. Bartolomeu dos Mártires, bispo
Ex 3, 13-20; Salmo 104; Mt 11, 28-30
Dia 19 SEXTA-FEIRA
Ex 11, 10 – 12, 14; Salmo 115; Mt 12, 1-8
17h00 Missa na Igreja de Vilar.

INFORMAÇÕES

Dia 21 DOMINGO DÉCIMO SEXTO DO TEMPO COMUM - Ano C
Gen 18, 1-10a; Salmo 14; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42
Festa de Nossa Senhora das Vitórias, em Vilar:
10h - Missa solene;
17h - Procissão Eucarística.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

"Vai e faz o mesmo…"
É como termina Jesus a parábola contada ao doutor da
lei que Lhe perguntava, em tons de provocação e
curiosidade, o melhor caminho para alcançar a vida
eterna.

Dia 17 QUARTA-FEIRA - Bb. Inácio de Azevedo, presbítero, e Companheiros, mártires
Ex 3, 1-6. 9-12; Salmo 102; Mt 11, 25-27
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Igreja.

Dia 20 SÁBADO - S. Apolinário, bispo e mártir
Ex 12, 37-42; Salmo 135; Mt 12, 14-21
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
19h00 Encerramento das actividades da Escola Diocesana de Música na Missa
das 19h, seguindo-se um pequeno concerto.

Nº 1389

O doutor, sabendo tudo o que constava da Lei sobre o
amor a Deus e ao próximo, respondera com precisão e
rigor às questões colocadas, mas, habituado à casuística
e às discussões académicas, perguntou não para se
elucidar, mas apenas para O experimentar: "e quem é o
meu próximo?" Jesus não perde a cabeça, nem se exalta;
conta apenas a parábola do samaritano, concluindo que
ao doutor da lei não faltavam estudos, nem
conhecimentos da Palavra de Deus e da Lei, nem mesmo
bom senso, apenas lhe faltava pôr em prática o que tão
bem já sabia, isto é, precisava de passar da teoria à
prática e do livro para a vida.
Será que algum de nós se sente à vontade para dispensar
o desafio feito por Jesus ao doutor da lei?
É que, sendo importante saber muito da Palavra de Deus,
o mais importante é fazê-La, conformando com Ela o
nosso projecto de vida.
P. Fausto
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O sonho realizado

Graças a Deus! O órgão de tubos novo
foi benzido na sexta-feira, às 21h30,
pelo nosso Bispo. Foi grande, nobre e
bela, a noite vivida por quantos
encheram literalmente a Igreja de
Nossa Senhora da Glória, Igreja - mãe
da diocese!
Não se tratou apenas do concerto
inaugural de um mero instrumento
musical que enriquece o nosso
património artístico, mas de uma
celebração de bênção que torna este
órgão de tubos, a partir de agora,
objecto religioso particularmente
afecto ao culto, ainda que não
exclusivamente.
Devemos estar felizes pela presença
deste instrumento que fica como
marca da memória agradecida da Igreja
diocesana, na comemoração dos 75
anos da sua restauração, e pela sua
mais valia ao serviço da cultura,
especialmente da música sacra.
Com a bênção e inauguração do novo
órgão de tubos não se fecham portas,
abre-se, antes, um novo ciclo que nos
dignifica e responsabiliza.
O mealheiro desta semana foi
enriquecido com uma nota de 20 e no
dia 11 com 200• de Vilar e um cheque
de 250 da Av. Araújo e Silva. Oxalá não
seque a fonte de generosidade. A
todos muito Obrigado.
p.f.

Escuteiros de Vilar
estiveram acampados

Entre os dias 4 e 7 de Julho, 60
elementos do agrupamento de
escuteiros do 794 de Vilar, estiveram
acampados em Ribeira de Fráguas
(Albergaria-a-Velha). No primeiro dia
cada secção montou a sua "aldeia" e,
depois, cada secção teve espaço para
trabalhar nas atividades que
programou. No sábado à tarde, o nosso
assistente, Pe. José António Carneiro
celebrou connosco a eucaristia e
durante a mesma, tivemos as
promessas
de
quatro
novos
exploradores. À noite, todo o
agrupamento se reuniu à volta da
"fogueira" para ouvir os conselhos dos
irmãos mais velhos em fogo de
conselho.
Já no último dia, viveu-se o grande
jogo das religiões, onde sob o lema
"Todos diferentes, todos irmãos", se
tentou recriar espaços próprios de
partilha de culturas e vivências de
cinco grandes religiões mundiais
(Cristianismo, Induísmo, Judaísmo,
Budismo e Islamismo).
Foram quatro dias marcantes para
todos os escuteiros do agrupamento
que ousaram viver esta hora de
acampamento onde, apesar das
diferenças vividas, todos concluíram
que somos de facto irmãos.

Missão Jubilar: Tendas

de Deus

No âmbito da nossa Missão Jubilar, do dia 19 de Julho ao
dia 08 de Agosto haverá animação das zonas balneares da
Torreira, Barra e Vagueira, três praias situadas no nosso
território diocesano. Esta animação que acontecerá em
tendas colocadas junto às praias será dinamizada pelas
respectivas equipas arciprestais de pastoral locais.
Com o slogan "Um dia vou experimentar… Hoje é o dia!"
estas tendas pretendem ser espaços de oração, silêncio,
meditação, havendo também lugar para a celebração da
Eucaristia. Mesmo em tempo de praia e de férias, não deixamos de louvar o nosso
Deus, pelo tempo, pela vida, pelo merecido descanso.

Horários de verão
Vida paroquial em tempo de Verão
Durante estes
meses de verão,
especialmente no
p e r í o d o
compreendido
entre os dias 22
de Julho e 21 de
Setembro, haverá alterações nos
horários das celebrações e serviços
paroquiais.
MISSAS
Dominicais:
10h30, 12h e 19h, na Igreja Matriz (não
haverá missa das 8h30).
Vespertinas:
19h, Igreja Matriz
20h30, alternando entre Vilar e
Santiago.
Durante a semana, não haverá missa
quer em Santiago quer em Vilar
Não haverá Exposição do Santíssimo
ao Sábado à tarde nem Vésperas ao
Domingo.
Secretaria Paroquial: de 22 de Julho
a 26 de Agosto, funciona das 15h às
19h.

Amar...
Onde quer que seja!
O segredo da Palavra de Deus
Não está em ler e bem proferir,
É preciso saber fazer e sentir,
Viver como Vive Jesus.
Conquistar a eternidade
É fruto da liberdade
De amar todo o irmão
Sem qualquer distinção.
Em casa, no trabalho, na igreja,
Na rua, onde quer que seja.
Ao teu lado há alguém a precisar
Que não passes sem parar...
Sê bom samaritano, com compaixão
E entrega-te livre e de coração.
A Vida é como o Amor
Depende de ti para ser melhor...
Está pois no teu coração
O sorriso e a vida de outro irmão.
Pe. JAC

