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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 da Victória, 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.
REFLEXÃO

21 de JULHO de 2013

Dia 22 SEGUNDA-FEIRA - S. Maria Madalena
Ex 14, 5-18; Salmo Ex 15, 1-6; Jo 20, 1. 11-18
19h00 Missa em Vilar, na conclusão da Festa de Nossa Senhora da Victória.
Dia 23 TERÇA-FEIRA - S. Brígida, religiosa, Padroeira da Europa
Gal 2, 19-20; Salmo 33; Jo 15, 1-8
Dia 24 QUARTA-FEIRA - S. Sarbélio Makhluf, presbítero
Ex 16, 1-5. 9-15; Salmo 77; Mt 13, 1-9

Dia 28 DOMINGO DÉCIMO SÉTIMO DO TEMPO COMUM - Ano C
Gen 18, 20-32; Salmo 137; Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.

Missas vespertinas em Vilar e Santiago
Como já foi anunciado, a partir desta semana celebraremos missa vespertina em
Vilar e Santiago, às 20h30, com a seguinte escala:
27 de Julho: Vilar
3 de Agosto: Santiago
10 de Agosto: Vilar
14 de Agosto: Santiago
17 de Agosto: Vilar

24 de Agosto: Santiago
31 de Agosto: Vilar
7 de Setembro: Santiago
14 de Setembro: Vilar
21 de Agosto: Santiago

INFORMAÇÕES

Dia 27 SÁBADO - Ex 24, 3-8; Salmo 49; Mt 13, 24-30

Saber acolher!
Na vida de muitas Paróquias - e na nossa também! parece que o Verão é época de saldos ou de fecho para
balanço de actividades; basta entrar no Centro Paroquial
para ler o silêncio que por lá reina ou participar nalguma
das Missas de domingo. O problema não é apenas nosso
nem tão pouco é novo.
A actividade normal das Paróquias, demasiado paralela
à escolar, pode-nos convidar a entrar de férias no domínio
da fé e da vida…até meados de Setembro, que é quando
recomeçam os trabalhos das aulas, mas a natureza não
dá saltos e o verão não é interrupção, apenas tempo
com ritmo diferente no processo da vida, que é contínuo.
Também a nossa vida cristã assim deveria ser.

Dia 25 QUINTA-FEIRA - S. Tiago, Apóstolo
2 Cor 4, 7-15; Salmo 125; Mt 20, 20-28
Dia 26 SEXTA-FEIRA - S. Joaquim e S. Ana, pais da Virgem Santa Maria
Sir 44, 1. 10-15; Salmo 35; Mt 13, 16-17.
20h30 Reunião da Equipa de Coordenação da Pastoral Familiar, em Vilar.
21h30 Conselho do Agrupamento 191 Aveiro, Centro Paroquial.
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O verão e o termo do ano catequético não nos dispensam
da participação na Eucaristia e do esforço para a celebrar
ainda com Mais cuidado, não faltando Acólitos, Leitores,
Cantores, Ministros da Comunhão e outros que, com mais
ou menos visibilidade, também contribuem para a
dignidade das celebrações.
A preocupação em oferecer aos que nos visitam uma
Igreja arrumada, arejada e asseada com gosto e a
experiência de uma Celebração Eucarística bem
participada, só dignifica quem se esmera e preocupa
em acolher bem para facilitar o encontro pessoal com
Deus.
P. Fausto
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Sé de Aveiro
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Em serviço!

Já no Domingo o órgão novo oficiou
nas Missas das 10h30 e 19h. E há-de
oficiar em todas. É um caminho a
percorrer e lá chegaremos.
Nosso e já ao culto, o órgão continua
a merecer da parte de alguns
paroquianos, e não só, atenção e
carinho que expressam com o seus
donativos. São bem-vindos, muito bemvindos.
Queremos continuar a dignificar a
nossa Igreja Paroquial e Catedral da
Diocese, cujas necessidades estão
elencadas, o caderno de encargos
elaborado
e
as
prioridades
estabelecidas; resta o financiamento.
E da candidatura aos fundos
comunitários, feita há muitos meses,
nem sinal! Teremos de ser nós a andar
para a frente, como aconteceu com
o órgão, em cujo mealheiro entraram
100• no dia 12 e uma nota de 10 no dia
14; no dia 15 foram 20• e no dia 17, de
Aradas, 50 e houve 2 transferências
bancárias de 20• cada.
Apesar do verão ser a estação seca,
que não sequem os caudais da fonte
da generosidade. A todos o nosso
muito obrigado.
p.f.

Jornadas Mundiais
da Juventude

São 15 os jovens da Diocese de Aveiro
que estão no Rio de Janeiro a viver a
experiência de fé que é a Pré-Jornada
e Jornada Mundial da Juventude. Com
o lema "Ide e fazei discípulos entre
todos as nações" (Mt 28, 19) a JMJ Rio
2013 é a convocação dos jovens de
todo o mundo para que sejam
testemunhas vivas de Cristo
ressuscitado. Oficialmente as jornadas
decorrem de 23 a 28 de Julho e
receberão o Papa Francisco nos
principais actos. Toda a informação
pode
ser
seguida
aqui
http://www.rio2013.com/pt.
Rezamos por todos, especialmente
pelos jovens aveirenses.

ENPL
esta semana
O
39º.
Encontro
Nacional de Pastoral
Litúrgica decorre esta
semana, em Fátima e contará com a
presença de 17 pessoas da nossa
paróquia. De toda a Diocese de Aveiro
estão inscritos 50 participantes que,
de segunda até sexta-feira, reflectirão
sobre "A Liturgia, cume e fonte da
vida cristã".

A Equipa Sacerdotal deseja a todos os
paroquianos e amigos Boas Férias.

Missão Jubilar:

Tendas de Deus
Decorre já a iniciativa no âmbito da
Missão
Jubilar
que
pretende
proporcionar aos veraneantes e turistas
que por estes dias visitam as zonas
balneares, localizadas no território
diocesano, um espaço de silêncio, oração
e meditação. Na praia da Torreira já está
uma Tenda de Deus, com uma
programação que inclui momentos de oração, silêncio, música, palestras e ainda
eucaristia.
Este mesmo espaço de oração estará na praia da Barra, de 26 de Julho a 1 de
Agosto, e na praia da Vagueira, de 2 a 8 de Agosto.
A Cristoteca, acção diocesana do mês de Agosto, encerrará esta iniciativa de
verão e decorrerá na Costa Nova, das 18h do dia 10 às 06h do dia 11 de Agosto.

Horários de verão

No período compreendido entre os
dias 22 de Julho e 21 de Setembro,
haverá alterações nos horários das
celebrações e serviços paroquiais.
Missas na Sé:
Fim-de-semana: sábado 19h;
domingo 10h30, 12h e 19h.
Semana: 8h30 e 19h
Confissões:
Terças, quintas e sextas-feiras das 9h
às 11h.
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.

A urgência das prioridades!
Tantas horas a correr e a trabalhar,
sequência mecânica de tarefas
a cumprir
que não há tempo sequer para ouvir,
palavras que são de Vida eterna
Deus presente, todo Dom,
para escutar
e Nele meu coração poder confiar.
Ser discípulo do Senhor
não é agir por obrigação;
É ouvir com o coração
para servir só por Amor.
Escutar mais é a prioridade
deixando de lado o que é urgente
para fazer o que é mais importante.
Não te inquiete aquilo é supérfluo,
serena e inquieta-te com o Amor
nada mais te pede o Senhor.
Pe. JAC

