
NOVEMBRO/DEZEMBRO     2013

Dia 24 SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - Ano C
2 Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43
Encerramento do ano litúrgico e ano da Fé.

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - S. Catarina Alexandrina, virgem e mártir
Dan 1, 1-6. 8-20; Sal Dan 3, 52; Lc 21, 1-4

21h30 Ensaio de todos os Coros do Arciprestado, na Sé, para preparar a Missa
de encerramento da Missão Jubilar, no dia 8 de Dezembro.

Dia 26 TERÇA-FEIRA - Dan 2, 31-45; Sal Dan 3, 57; Lc 21, 5-11
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 27 QUARTA-FEIRA - Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Sal Dan 3,62; Lc 21, 12-19
10h00 Assembleia de Arciprestes e Vigários, no Seminário de Santa Joana.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na igreja.

Dia 28 QUINTA-FEIRA - Dan 6, 12-28; Sal Dan 3, 68; Lc 21, 20-28

Dia 29 SEXTA-FEIRA - Dan 7, 2-14; Sal Dan 3, 75; Lc 21, 29-33
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 30 SÁBADO - S. André, Apóstolo – Rom 10, 9-18; Sal 18 A; Mt 4, 18-22
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME - Recolha de bens alimentares

11h00 Confissões para o 4.º Ano, na igreja.
16h00 Reunião de todos os Acólitos, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
21h30 Concerto de órgão na Sé, por António Duarte e Maria Ana Fleming.

Dia 01 DOMINGO PRIMEIRO DO ADVENTO - Ano A
Is 2, 1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44
Os Ofertórios destinam-se ao Fundo Económico de Compensação do Clero
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME - Recolha de bens alimentares

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
19h00 Missa do I Domingo do Advento presidida pelo Bispo Diocesano.

Dia 02 - 21h30 - Ensaio de todos os Coros do Arciprestado, na Sé,
para preparar a celebação do dia 8 de Dezembro no Parque Expo.

A celebração de hoje, Festa de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Rei do Universo, situa-se no final do ano litúrgico, num
contexto bem especial, dir-se-ia mesmo estranho.
Estranho rei que, tendo passado a vida a fazer o bem, é
condenado à morte em processo sumário e tem a cruz
como trono de glória.

Em vida multidões O ouviam com prazer a falar do amor
e da misericórdia de Deus e muitos O seguiam
entusiasmados, mas o que se ouvia nesta hora eram
vaias e insultos, inclusive de um dos condenados! E
Jesus, indiferente a tudo isto, sem um queixume, dá a
sua última lição, entregando-Se sereno e confiante nas
mãos do Pai. Mas havia uma surpresa!

No meio de tanta algazarra, um dos crucificados levanta
a voz e suplica:" Jesus, lembra-te de mim, quando vieres
com a Tua realeza". A resposta não se fez esperar:" hoje
mesmo estarás comigo no paraíso".

Grande ladrão! Se foste grande em loucuras na vida,
bem maior foi a tua humildade e arrependimento e bem
mais forte e profunda a tua Fé ao reconheceres em Jesus
Crucificado ao teu lado o verdadeiro Deus e Rei.

P. Fausto
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Estranho Rei !
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Termina já esta sexta-feira, o prazo
para a compra de senhas que dão
acesso ao almoço no dia 8 de
Dezembro, no Parque de Exposições
de Aveiro, durante do Dia da Missão.
Estão disponíveis na secretaria
paroquial e custam 5 euros

O brasão de Cristo...

Almoço do dia 8.Dez

Missão Jubilar:
"Na barca da Igreja, eu sou irmão".
Caminhada Diocesana das Bem-Aventuranças

"Até a maior das caminhadas começa com um pequeno passo. Dá o teu passo!"

Felizes os mansos! Eu sou irmão!
Mansidão não é acomodação, aceitação alienada ou indiferença. É antes firmeza
de carácter, domínio de si e consciência verdadeira e transparente do que somos
capazes de bondade e de maldade.
Na terceira semana da nossa caminhada somos desafiados a um gesto de
reconciliação com alguém cujas relações tenham esfriado. Poderemos saudar,
conversar, pedir perdão, elogiar alguém...
Pequenos gestos que fazem toda a diferença e nos fazem viver as bem-aventuranças
construindo a fraternidade.
Na rede da comunidade colocamos o peixe que diz "Na Barca da Igreja, eu sou
irmão". A todas as pessoas, no final das celebrações, daremos também um peixe
que deverá ser colocado, depois de personalizado, na rede da família.

Vive esta hora!

Um palmo de terra,
um pedaço de madeira,
uma Cruz erguida:
Eis o brasão de armas
de Jesus Cristo, Rei e Senhor.

"Hoje, no paraíso, estarás comigo!"

Porque "hoje" é cada dia,
cada hora, cada instante.
Em cada momento, Deus morre
com quem morre,
Deus sofre,
com quem sofre!
... Irmão
Porque "no paraíso" é esse lugar
sem espaço,
sem latitude, sem longitude;
É o lugar onde
o tempo já não é tempo
e só é eternidade
porque só há Deus.

"Estarás comigo!"
Porque Jesus Crucificado
continua a ser Emanuel, Deus connosco,
porque Ele está connosco, até ao fim.

Jesus Cristo Rei e Senhor,
Rei de vida, de doação, de amor!

        P.JAC

QuermesSé no adro
A partir deste domingo, no adro da
nossa igreja, funcionará a habitual
"QuermesSé". Destina-se a angariar
fundos para as obras da nossa
comunidade e irá funcionar aos
sábados à tarde e aos domingos de
manhã. A todos pedimos colaboração,
envolvimento e generosidade.

No próximo fim-de-semana, decorre
um encontro de candidatos ao pré-
seminário para rapazes do 5.º e do 6.º
ano de escolaridade. O objectivo é
despertar vocacionalmente e dar a
conhecer o Seminário de Santa Joana.
Aos interessados pedimos que falem
com um dos padres da paróquia a fim
de fazer a inscrição.

Candidatos ao Pré-Seminário Está publicado no nosso site, o habitual
inquérito que faz parte do Documento
Preparatório para o Sínodo da Família,
convocado pelo Papa Francisco. Já
pode ser respondido e as respostas
enviadas para o Centro de Acção
Pastoral ou para a nossa secretaria
paroquial. Para ter acesso ao
inquérito, pode também pedi-lo na
nossa secretaria.

Inquérito do
Sínodo da Família

Durante esta semana apresentaremos
no nosso site a calendarização pastoral
para este novo ano litúrgico, que se
inicia com o tempo de advento já no
próximo domingo. Os agentes de
pastoral poderão pedi-lo na secretaria.

Plano Pastoral Paroquial

    ... irmão


