INFORMAÇÕES

DEZEMBRO 2013 / JANEIRO 2014

Dia 29 DOMINGO DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ - Ano A
Gen 15, 1-6; 21, 1-3; Sal 104; Hebr 11, 8. 11-12. 17-19; Mt 2, 13-15. 19-23
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - Lc 2, 36-40
REFLEXÃO

Dia 31 TERÇA-FEIRA - Jo 1, 1-18
Missas vespertinas - 18h em Santiago, 19h na Sé.
Dia 01 SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS - XLVII Dia Mundial da Paz
Num 6, 22-27; Sal 66; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Missas:
- Sé: 10h30, 12h e 19h (esta última será presidida por D. António Francisco);
- Vilar: 10h.
Dia 02 QUINTA-FEIRA - SS, Basílio Magno e Gregório de Nazianzo - Jo 1, 19-28
Dia 03 SEXTA-FEIRA - Santíssimo Nome de Jesus - Jo 1, 29-34
11h00 Celebração dos 60 anos de ordenação presbiteral de Monsenhor João
Gonçalves Gaspar, no Seminário de Santa Joana.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 05 DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR - Ano A
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a, 5-6; Mt 2, 1-12
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Entrega do ramo aos elementos da Irmandade do Santíssimo que
servem este ano. Segue-se almoço de confraternização (inscrições na
secretaria paroquial).
15h00 Festa de Reis no salão do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

A Festa da Sagrada Família, celebrada habitualmente no
domingo a seguir ao Natal, provoca sempre um sabor
amargo. É que, ao colocarmo-nos como família frente
ao presépio em Belém, ou nos confrontarmos com a que
é forçada a emigrar para o Egipto e mais tarde a fixarse em Nazaré, tomamos consciência de que a nossa
situação, apesar de dramática, ainda é privilegiada em
relação à família de Jesus.
Como seriam diferentes as nossas famílias, se
tivéssemos em conta as palavras inspiradas do livro de
Ben - Sirá para quem amar, obedecer e respeitar os pais,
é amar, obedecer e respeitar a fonte de toda a vida, que
é Deus!
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Dia 04 SÁBADO - Jo 1, 35-42
15h00 Reunião de todos os Pais das Crianças ainda não baptizadas e que
frequentam o 2.º, 3.º ou 4.º ano de catequese, no centro paroquial.
16h30 Encontro com mensageiros, missionários e coordenadores paroquiais
da Missão Jubilar, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Cantar dos Reis pelos movimentos do lugar de Vilar.

Uma Família Singular!

Numa sociedade em que animais parecem "rivalizar"
connosco "em direitos humanos"e em que se valorizam
cada vez mais as pessoas enquanto capazes de produzir,
não é oportuna e ajuizada a palavra de S. Paulo aos
Colossenses?
Só quando os deveres recíprocos dos elementos da
comunidade conjugal e dos membros da família entre si
se fundam no amor, a família se torna verdadeiramente
escola de aprendizagem da vida e do Evangelho e Igreja
Doméstica.
Que Jesus, Maria e José abençoem as famílias, de modo
que todos experimentem o amor e carinho tão
necessários para se enfrentar o ano de 2014 com coragem
e esperança.
P. Fausto

Angariação de Fundos para as Obras - resultado do sorteio:
1.º prémio - Cabaz de Natal - nº359 - João Pereira
2.º prémio - Imagem - nº472 - Jeremias Bandarra
3.º prémio - Quadro - nº308 - Mª da Apresentação Miranda
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Música na Catedral em tempo de Natal
Depois do concerto de órgão por António
Esteireiro, neste tempo de Natal teremos mais dois
momentos musicais na nossa igreja.
No próximo domingo, dia 5, às 16h30, seis alunos
da Universidade de Aveiro, sob orientação do
professor de órgão, António Mota, realizam um
concerto de reis. Para este concerto solidário,
pede-se uma contribuição com um gênero que será
encaminhado para a Associação de Defesa e Apoio
à Vida (ADAV).
Os alunos da UA apresentam obras de J. S. Bach,
Léon Boëllmann, Leo Sowerby, Marcel Dupré e Henri Mulet.
Vindos de Castelo Branco, receberemos no próximo dia 11, às 21h30, a Escola
Superior de Artes Aplicadas, com Coro e Ensemble de Metais e Percussão. José
Carlos Oliveira será o organista e a direcção do concerto estará a cargo de Pedro
Ladeira.

Cuidar da Vida!
O Natal é não só nascimento
É dramático acontecimento:
Deus manda fugir na noite,
E os frágeis fortalecem-se na relação.
Deus não protege do deserto
Nem livra da escura noite.
Deus salva na noite
E no deserto acompanha.
Partir para o Egipto
É a missão de José
Levando Maria e o Menino:
Porque não há missão mais suprema
Que cuidar das vidas com a própria vida.
Confiemos na segurança de Deus
Para sermos custódia dos demais.
Que os filhos amem os pais
E os pais cuidem dos filhos seus.
P.JAC

A equipa sacerdotal e
redactorial do Diálogo
deseja a todos os
paroquianos e amigos
um feliz e próspero
Ano Novo.

Fraternidade, Fundamento
e Caminho para a Paz

Nesta minha primeira Mensagem para
o Dia Mundial da Paz, desejo formular
a todos, indivíduos e povos, votos duma
vida repleta de alegria e esperança.
Com efeito, no coração de cada
homem e mulher, habita o anseio duma
vida plena que contém uma aspiração
irreprimível de fraternidade, impelindo
à comunhão com os outros, em quem
não encontramos inimigos ou
concorrentes, mas irmãos que
devemos acolher e abraçar.
Na realidade, a fraternidade é uma
dimensão essencial do homem, sendo
ele um ser relacional. A consciência
viva desta dimensão relacional leva-nos
a ver e tratar cada pessoa como uma
verdadeira irmã e um verdadeiro irmão;
sem tal consciência, torna-se
impossível a construção duma
sociedade justa, duma paz firme e
duradoura. E convém desde já lembrar
que a fraternidade se começa a
aprender habitualmente no seio da
família, graças sobretudo às funções
responsáveis e complementares de
todos os seus membros, mormente do
pai e da mãe. A família é a fonte de
toda a fraternidade, sendo por isso
mesmo também o fundamento e o
caminho primário para a paz, já que,
por vocação, deveria contagiar o
mundo com o seu amor.
da Mensagem do Papa Francisco
(Leia na íntegra no nosso site)

Oração à Sagrada Família
Sagrada Família de Nazaré,
de Jesus, de Maria e de José
para vós, voltamos, hoje, o nosso olhar
com admiração e confiança;
Sagrada Família de Nazaré,
escola atraente do Evangelho:
ensina-nos a imitar as tuas virtudes
com sábia disciplina espiritual;
Sagrada Família de Nazaré,
guardiã fiel do mistério da salvação:
faz renascer em nós a estima pelo silêncio,
torna as nossas famílias cenáculos de oração
e transforma-as em pequenas Igrejas
domésticas;
Sagrada Família de Nazaré
desperta na nossa sociedade
a consciência do carácter sagrado
e inviolável da família,
bem inestimável e insubstituível.
Sagrada Família de Nazaré,
faz da casa das nossas famílias
lares acolhedores de bondade e de paz
para crianças e para idosos,
para quem está doente e só
para quem é pobre e necessitado.
Jesus, Maria e José
a vós com confiança rezamos
a vós com alegria nos confiamos.
Amém.

Papa Francisco

