
FEVEREIRO   2014

Dia 09 DOMINGO QUINTO DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 58, 7-10; Sal 111; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16

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

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - S. Escolástica, virgem
1 Re 8, 1-7, 9-13; Sal 131; Mc 6, 53-56

10h00 Jornadas de formação permanente para todo o Clero da diocese, na
Casa Diocesana, em Albergaria-a-Velha (até quinta-feira).

21h15 Reunião dos coordenadores da Missão Jubilar, no salão paroquial de
S. Bernardo.

Dia 11 TERÇA-FEIRA - Nossa Senhora de Lurdes
1 Reis 8, 22-23, 27-30; Sal 83; Mc 7, 1-13
DIA MUNDIAL DO DOENTE

21h30 Reunião de pais do 10º. ano, no centro paroquial.
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.

Dia 12 QUARTA-FEIRA - 1 Reis 10, 1-10; Sal 36; Mc 7, 14-23
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 13 QUINTA-FEIRA - 1 Reis 11, 4-13; Sal 105; Mc 7, 24-30
21h00 Palestra sobre "A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium e os desafios

para a vida da Igreja", pelo Pe. Georgino Rocha, no Seminário de
Aveiro.

Dia 14 SEXTA-FEIRA - S. Cirilo e S. Metódio, Padroeiros da Europa
Act 13, 46-49; Sal 116; Lc 10, 1-9

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 15 SÁBADO - 1 Reis 12, 26-32: 13, 33-34; Sal 105; Mc 8, 1-10
15h00 Preparação para o sacramento do Baptismo, no centro paroquial.
15h00 Formação de acólitos, na sacristia superior.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 16 DOMINGO SEXTO DO TEMPO COMUM - Ano A
Sir 15, 16-21 (15-20); Sal 118; 1 Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37

10h00 Formação dos novos ministros extraordinários da comunhão, no centro
paroquial (até às 18h).

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

No domingo passado as bem-aventuranças foram o cerne
da pregação de Jesus à multidão, que se acotovelava de
tal maneira que tornava quase irrespirável o ar junto do
Mestre. Hoje a concentração mantém-se e o entusiasmo
é mesmo comovente quando Jesus diz clara e
pausadamente: "vós sois a luz do mundo, vós sois o sal
da terra".

Nunca tais palavras tinham soado aos ouvidos daquela
gente! Mas, antes que acontecessem manifestações de
euforia momentânea, Jesus, sem perder tempo, alerta
e previne, dizendo que não basta ouvi-Lo
demoradamente, ainda que com respeito e atenção,
porque de pouco vale, se não se põe em prática o que se
ouve. O trajecto do ouvido ao coração é da inteira
responsabilidade de cada um e a prática coerente com
esse trajecto é que nos torna felizes e luminosos.

Não temos então outro caminho para seguir o Mestre
que aceitar as Bem aventuranças como fonte de
inspiração permanente no nosso agir quotidiano e viver
as "Obras de misericórdia, espirituais e corporais," como
a mais bela e autêntica maneira de ser luz, sal e fermento,
em todos os tempos e lugares. Se ontem os ensinamentos
de Jesus eram plenos de actualidade, não são menos
hoje para todos e cada um de nós.

P. Fausto
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"Luz do mundo e sal da terra"
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Não guardes o sal
 nem a luz!

Siga-nos no

Facebook

Insípida a missão

De quem esquecer a razão

De ser sal e de ser luz.

Como a comida sem sabor,

Uma vida sem amor

Não é seguimento de Jesus.

Ser! Eis do Mestre a confiança

Que olha cada um com esperança

De ser vida com sentido.

Não guardes o sal no teu saleiro,

Ousa ser luz refulgente, qual candeeiro,

No rincão mais sujo,

     mais escuro e mais perdido.

 P.JAC

Encontro para Visitadores de Doentes

Para assinalar este dia, haverá na Casa das
Dominicanas de Santa Catarina de Sena, no
Bairro de Santiago, a partir das 10h, um
encontro para Visitadores de Doentes. A manhã
consta de uma reflexão sobre a mensagem do
Papa Francisco. De tarde, pelas 16h, D. António
Francisco preside a uma Eucaristia na capela
do Hospital de Aveiro.

Por ocasião do XXII Dia Mundial
do Doente, que este ano tem
como tema “Fé e caridade:
também nós devemos dar a vida
pelos nossos irmãos" (1 Jo 3, 16),
dirijo-me de modo particular às
pessoas doentes e a quantos lhes
prestam assistência e cura. A
Igreja reconhece em vós, queridos doentes, uma presença especial de Cristo
sofredor. É assim: ao lado, aliás, dentro do nosso sofrimento está o de Jesus, que
carrega connosco o seu peso e revela o seu sentido. Quando o Filho de Deus
subiu à cruz destruiu a solidão do sofrimento e iluminou a sua escuridão. Desta
forma somos postos diante do mistério do amor de Deus por nós, que nos infunde
esperança e coragem: esperança, porque no desígnio de amor de Deus também
a noite do sofrimento se abre à luz pascal; e coragem, para enfrentar qualquer
adversidade em sua companhia, unidos a Ele.
Para crescer na ternura, na caridade respeitadora e delicada, temos um modelo
cristão para o qual dirigir o olhar com segurança. É a Mãe de Jesus e nossa Mãe,
atenta à voz de Deus e às necessidades e dificuldades dos seus filhos. Maria,
estimulada pela misericórdia divina que nela se faz carne, esquece-se de si mesma
e encaminha-se à pressa da Galileia para a Judeia a fim de encontrar e ajudar a
sua prima Isabel; intercede junto do seu Filho nas bodas de Caná, quando falta o
vinho da festa; leva no seu coração, ao longo da peregrinação da vida, as palavras
do velho Simeão que lhe prenunciam uma espada que trespassará a sua alma, e
com fortaleza permanece aos pés da Cruz de Jesus. Ela sabe como se percorre
este caminho e por isso é a Mãe de todos os doentes e sofredores. A ela podemos
recorrer confiantes com devoção filial, certos de que nos assistirá e não nos
abandonará. É a Mãe do Crucificado Ressuscitado: permanece ao lado das nossas
cruzes e acompanha-nos no caminho rumo à ressurreição e à vida plena.

(Da mensagem do Papa Francisco)

Dia mundial do Doente

Nem todos se lembrarão, mas faz
precisamente um ano no dia 9 de
Fevereiro que o coro das crianças, que
actualmente anima a Missa das 12, fez o
seu primeiro ensaio. O processo de
gestação não foi fácil e a fase de
consolidação prossegue, mas este ano
já deu para ver que o projecto vale a
pena e merece o nosso aplauso.
Parabéns a quantos sonharam e dão
corpo a este sonho. Crianças e adultos,
pais e catequistas, todos
comprometidos neste serviço à
comunidade, merecem os nossos
sinceros parabéns.

1º. Aniversário

Decorrerá de 10 a 14 de Fevereiro, no
Patronato de Nossa Senhora de Fátima,
em Vilar, a Feira do Livro 2014. Esta
iniciativa conta com a presença da
autora Maribel Miranda, no dia 12, às
10h, no Polo II do Patronato. Visite!

Feira do Livro no Patronato

De segunda a quinta-feira, o clero
diocesano estará em formação
permanente na Casa Diocesana, em
Albergaria-a-Velha. Por essa razão, não
teremos confissões durante estes
quatro dias e o horário do cartório
paroquial fica reduzido, mantendo-se
a partir das 17h30 até às 19h.

Clero em formação

Durante esta semana ainda pode
inscrever-se para um retiro promovido
pelo Secretariado Diocesano de
Catequese de Infância e Adolescência.
Decorrerá no dia 22 de Fevereiro,
entre as 9h e as 17h30, no Seminário
de Aveiro e é aberto a todos os agentes
de pastoral. Será orientado pelo
P. João Alves.

Inscrições para retiro


