
DEZEMBRO     2013

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.
15h00 Formação para Visitadores de Doentes, no Seminário de Santa Joana.
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 SEGUNDA-FEIRA - Is 4, 2-6; Sal 121; Mt 8, 5-11
17h00 Reunião de Visitadores de Doentes, na sacristia superior.
21h00 Ensaio de todos os Coros do Arciprestado, na Sé, para preparar a missa

do dia da Missão no dia 8 de Dezembro.
21h30 Reunião dos catequistas da adolescência e animadores dos jovens,

centro paroquial.

Dia 03 TERÇA-FEIRA - S. Francisco Xavier - Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 04 QUARTA-FEIRA - S. João Damasceno - Is 25, 6-10a; Sal 22; Mt 15, 29-37
10h00 Recolecção de Advento para o Clero, na Casa Diocesana de Albergaria-

a-Velha.
10h00 Recolecção do Grupo Vida Ascendente, no Seminário de Sta. Joana.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na igreja.

Dia 05 QUINTA-FEIRA - S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo
Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21. 24-27

Dia 06 SEXTA-FEIRA - S. Nicolau, bispo – Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31
17h00 Missa em Vilar.
20h30 Confissões em Eirol.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 07 SÁBADO - S. Ambrósio - Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146; Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa solene em honra da nossa Padroeira, na Sé. Não há missa

vespertina em Santiago.

Dia 08 SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM MARIA, Padroeira
de Portugal - Ano A
Gen 3, 9-15. 20; Sal 97; Rom 15, 4-9; Lc 1, 26-38

DIA DA MISSÃO. Celebração Diocesana. Concentração às 9h, missa às
11h30, no Parque de Feiras e Exposições.
(Não há missas dominicais na Sé)

Eis-nos, guiados pelo Evangelista Mateus, no início de
mais um ano litúrgico, a retomar neste domingo, o
primeiro do Advento, a contemplação do mistério da
nossa Redenção, vista do outro lado do tempo a que
chamamos Antigo Testamento.

Ousaremos viver este tempo aguardando em jubilosa
esperança o nosso Deus, que nos há-de ensinar a fazer
das espadas relhas de arado e das lanças foices e,
enterrando os nossos machados de guerra, ousaremos
construir a justiça e a paz. Porque somos irmãos e iguais
e jamais rivais.

Porque é deste Deus que preparamos o nascimento,
desejamos viver este belo tempo do Advento ancorados
nas sementes de eternidade, entretanto já lançadas, e
permanentemente acordados para que a aurora do Sol
que não tem ocaso não nos surpreenda ociosos ou
sonolentos… porque não sabemos quando…

Não nos deixaremos intimidar pelo medo que adia sonhos
e bloqueia a vontade, mas será a confiança em Deus e a
certeza da Sua fidelidade que nos hão-de embalar e fazer
andar com a cabeça levantada. A salvação está próxima.
O Senhor vai chegar!

P. Fausto
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Uma vinda que traz Vida!

Rumo ao Dia da Missão

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

Felizes os puros de coração! Eu sou feliz!

Os puros de coração são os que vivem da virtude e são capazes de amar, desejando
envolver todos os outros no projecto de felicidade que Jesus propõe.

Neste sentido, a quarta semana da nossa caminhada, no horizonte do Dia da
Missão, desafia-nos a desafiar e a convidar outra pessoa a ir connosco à grande
celebração diocesana do próximo domingo, dia 8.

O peixe que cada um receberá no final das celebrações ou nas catequeses
servirá exactamente para convidar uma pessoa a acompanhar-me no Dia da Missão.

Na rede da nossa comunidade colocamos o peixe que diz "Na Barca da Igreja, eu
sou feliz".

Vigiar não é somente estar à espera.
É estar atento de coração,
É ter a força de quem persevera,
É estar alerta para a missão.

Pode até ser um dilúvio
Ou apenas o passar de um rio...
Se não estiveres vigilante
Não saberás quão é importante.

É assim a vinda do Senhor,
Um imenso acto de Amor.
Tão subtil, inquietante e inesperado
Só perceptível a quem estiver preparado.

É isto mesmo o Advento,
Tempo para estar atento
À vinda do Filho do homem,
À Vida plena que Nele vem.

        P.JAC

Curiosidade legítima!

Há dias pergunta-
ram-me se o órgão
de tubos já estava
pago e respondi
que sim, pois não
devemos nada a
ninguém. Tal facto,
porém, não se deve
aos donativos chegados das campanhas
de angariação de fundos, mas ao Fundo
Económico da Paróquia que assumiu os
encargos, evidentemente; outra coisa
não seria de esperar, já que se trata de
um bem da Comunidade Paroquial!

Mas como o programa de restauro da
nossa Igreja tem de continuar, há que
repor o Fundo Económico das verbas
indispensáveis para que as obras
prossigam. Muitos dizem que "a vida está
difícil", mas nunca poderemos esperar
pelas condições ideais para fazer o bem.
Há, pois, que continuar a confiar em Deus
e apelar à generosidade dos cristãos,
antes que caia na cabeça de alguém um
pedaço de cantaria da fachada principal
ou alguma moldura do tecto das capelas
laterais da nossa Igreja.

Oxalá brevemente haja condições para
anunciar a próxima etapa de trabalhos
a que temos de pôr ombros para
continuar a dignificar a nossa Igreja
Paroquial, que é também a Catedral da
nossa Diocese de Aveiro.

A Conferência Vicentina S. Francisco de
Assis promove no próximo sábado, dia
7, uma venda de rifas, na Praça do
Mercado Manuel Firmino. A receita
apurada destina-se a enriquecer os
cabazes de Natal a entregar às famílias
ajudadas.

Conferência Vicentina

Para que o Sínodo da Família, convocado
pelo Papa Francisco, seja momento de
renovação para a Igreja todos somos
chamados a participar respondendo ao
inquérito que nos é proposto e que
pode encontrar no nosso site ou então
pedi-lo na secretaria paroquial.

As respostas devem ser enviadas para o
email criado para o efeito
(sdpf.sinodofamilia@diocese-aveiro.pt)
ou para o Centro de Acção Pastoral até
ao dia 15 de dezembro.

Inquérito
do Sínodo da Família

Está publicada no nosso site a
calendarização pastoral para este novo ano.

Poderão descarregá-la ou então pedi-la na
secretaria paroquial.

Plano Pastoral Paroquial

Durante esta semana, até ao próximo sábado, poderá trazer
para a secretaria ou para a sacristia os dois peixes que já
recebeu e que colocou na sua rede familiar, para que sejam
colocados numa grande rede que servirá de fundo do altar da
celebração da Eucaristia do dia 8.

Também os poderá levar no próximo domingo para o local de
concentração do nosso arciprestado de Aveiro, que será junto
à Avenida da Oita (no espaço ajardinado entres os prédios)
Nesse local, faremos a nossa oração da manhã e daí partiremos
em festa rumo ao Parque de Exposições de Aveiro.

Todos somos Igreja de Aveiro e 8 de
Dezembro é Dia da Missão e de grande
encontro de toda a Diocese.
Queremos fazer a bela experiência de
Igreja de Aveiro no seu todo, crianças,
jovens, adultos, famílias, paróquias,
serviços, movimentos, instituições e
associações. Queremos sentir e viver
esta Igreja Diocesana que cresce na
fé e a celebra festivamente. Juntos,
vamos fazer festa, centrados na
Eucaristia, reunindo pessoas das 101
paróquias dos 10 concelhos que nos
constituem.

Fazemos memória do caminho feito ao
longo deste ano, partilhamos uns com
os outros a alegria de filhos de Deus e

de irmãos em Cristo que vivem esta
hora com entusiasmo. Não hesites,
"Vive esta Hora"… e faz parte desta
Festa!

Temos caminho andado, alegria vivida,
entusiasmo sentido e vontade de
caminhar. Antes da Memória e da
Profecia está sempre a Missão: "Um dia
eu vou… Hoje é o Dia!"

(mensagem de D. António Francisco)

PROGRAMA:
9h: Concentração junto à Avenida da Oita

11h30: Missa no Parque de Feiras e
Exposições


