
OUTUBRO     2013

Dia 20 DOMINGO VIGÉSIMO NONO DO TEMPO COMUM - Ano C
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES - Ofertório para as Missões
Ex 17, 8-13; Sal. 120; 2 Tim 3, 14 - 4, 2; Lc 18, 1-8

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
16h00 Ordenação de Diáconos Permanentes, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - Rom 4, 20-25; Salmo Lc 1, 69-70; Lc 12, 13-21
21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial.

Dia 22 TERÇA-FEIRA - Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Salmo 39; Lc 12, 35-38
21h30 Início da Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 23 QUARTA-FEIRA - S. João de Capistrano, presbítero
Rom 6, 12-18; Salmo 123;  Lc 12, 39-48

18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 24 QUINTA-FEIRA - S. António Maria Claret, bispo
Rom 6, 19-23; Salmo 1; Lc 12, 49-53

Dia 25 SEXTA-FEIRA - Rom 7, 18-25a; Salmo 118; Lc 12, 54-59
17h00 Missa em Vilar.
21h00 Debate da Missão Jubilar sobre Família, Casamento e Sexualidade, na

igreja matriz de Anadia.
21h30 Preparação para o Matrimónio.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 26 SÁBADO - Rom 8, 1-11; Salmo 23; Lc 13, 1-9
09h00 Preparação para o Matrimónio (todo o dia).
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Igreja de Santiago.

Dia 27 DOMINGO TRIGÉSIMO DO TEMPO COMUM - Ano C
Sir 35, 15b-17. 20-22a; Salmo 33; 2 Tim 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
14h30 Formação para Ministros Extraordinários da Comunhão, no Seminário.
15h00 Reabertura ao culto das igrejas de S. Francisco e Sto. António, com

Missa presididda pelo Bispo diocesano.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

     3 de Novembro - Missa das 12h: Festa de Acolhimento do 1.º ano

Na Sua pregação, Jesus recorre com frequência a
parábolas e desta vez a do juiz iníquo é aproveitada
para relançar um tema sempre importante: a oração.
Não estranhemos, pois, a insistência na "necessidade
de rezar sempre e sem desanimar ", mesmo que Deus
nos pareça distante, insensível ou em silêncio. É que
rezar é como respirar Deus e dialogar com Deus é
tão natural como indispensável para o cristão.

As palavras de Jesus ao apresentar esta catequese
fazem-nos crer que a oração não é questão de fer-
vor, devoção ou entretenimento espiritual para os
mais velhos, mas coisa séria que devemos fazer
assiduamente com humildade e confiança, com
coragem e insistência.

S. João Maria Vianney costumava dizer a este
propósito que a oração está para a vida cristã como
a chuva para a terra e que "na oração bem feita
desaparecem as dores, como a neve aos raios de sol".
Nunca será demais a insistência na oração, pois
trata-se de algo determinante na fecundidade do
projecto de vida de qualquer cristão.

P. Fausto
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Oração: devoção ou necessidade?
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Está já em andamento o nosso ano de
catequese. O caminho que pretende
levar cada criança, adolescente, jovem
e famílias a um encontro pessoal e
íntimo com Jesus já iniciou.
Contudo - em comparação com anos
anteriores - são muitos os que ainda
não fizeram a renovação ou inscrição
na nossa catequese.
Ora, impreterivelmente, até 31 de
Outubro, aceitaremos novas entradas;
daí em diante não o permitiremos, a
não ser transferências de outras
paróquias.
São muitos meses em que é permitido
fazer a inscrição na catequese na
nossa paróquia. Porventura, tempo a
mais... No final deste ano, vamos rever
essa situação.

No colo da Trindade
Inscrições para catequese:
Até final deste mês!

Voluntariado Missionário:
já pensaste nisso?

O Secretariado Diocesano da Animação
Missionária promove, no próximo
sábado, dia 26, às 10h30, no CUFC, uma
sessão de esclarecimento sobre o
início da caminhada de formação para
as experiências de voluntariado
missionário nas Missões Católicas de
Angola, Brasil, Guiné-Bissau e
Moçambique, parceiras da Diocese de
Aveiro. Não é necessária inscrição
prévia. Porque a Igreja não tem
fronteiras e não há amarras para o
bem!

A Comissão de Festas de Vilar
para 2013-2014 informa que, a
partir do próximo domingo,
iniciará a venda do pão no final
da Missa.

É sempre tempo!

Gesto oportuno o daquela Senhora,
cujo nome e residência não lembro, e
que no início do concerto comemorativo
do nascimento da nossa freguesia e
Paróquia, à entrada da Igreja, diz: "um
momento por favor, é para o órgão; é
que não vale só ouvir". E tirou de dentro
da sua carteira as três notas de vinte
que trazia e deu-mas. Agradeci e tomei
nota.
Foi belíssimo o concerto do dia 12 de
Outubro, inserido no ciclo inaugural de
concertos do nosso órgão, que nos tem
proporcionado momentos de grande
densidade espiritual e cultural.
Desta vez não éramos multidão, mas a
"plateia" era numerosa e participativa.
Foi um momento muito rico, graças a
Deus.

Ainda haverá fé sobre a terra
Quando as armas matam tanto
E a paz é vencida pela guerra
Que causa dor, sofrimento e pranto?

Ainda haverá fé  no humano coração
Quando a injustiça ainda impera
Quando os homens vivem na ilusão
E até a maior paciência desespera?

Não nos cansemos de rezar!
Cremos que o bem há-de triunfar
Porque Deus é a suprema Bondade.

As tuas mãos, não deixes de elevar,
De coração erguido, podes confiar
Porque estás seguro

           no colo da Trindade.

     P. JAC

Horários
para Fiéis Defuntos
A Comemoração dos Fiéis Defuntos,
que acontece no dia 2 de Novembro,
terá os seguintes horários:
8h30 - Missa na Sé
10h30 - Missa na capela do Cemitério
Central, presidida por D. António
Francisco
16h - Missa no Cemitério Sul.

Às 19h, como habitualmente,
teremos missas vespertinas na Sé e
em Santiago.

No próximo domingo, às 18h30,
no CUFC, D. António Francisco
preside à Bênção dos Estudantes
do Ensino Superior.

No próximo dia 29, segunda-
feira, às 21h30, realiza-se uma
Assembleia para os Movimentos e
Grupos do lugar de Vilar, na cave
da igreja.


