INFORMAÇÕES

MARÇO 2014

Dia 23 DOMINGO TERCEIRO DA QUARESMA - Ano A
Ex 17, 3-7; Sal 94; Rom 5, 1-2, 5-8; Jo 4, 5-42
DIA CÁRITAS - Os ofertórios este domingo destinam-se à Cáritas Diocesana.
Recenseamento da prática dominical em todas as missas da Paróquia.
10h00 Retiro para Ministros Extraordinários da Comunhão, em Schoenstatt.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 "Iscos e Petiscos" - almoço de angariação de fundos promovido pela
Comissão de Festas de Nossa Senhora da Victória, na antiga Escola
Primária de Vilar.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

REFLEXÃO

23 de MARÇO de 2014

Dia 24 SEGUNDA-FEIRA - 2 Reis 5, 1-15a; Sal 41; Lc 4, 24-30
17h00 Reunião dos responsáveis dos grupos de Leitores da Paróquia, no
centro paroquial.
Dia 25 TERÇA-FEIRA - SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
Is 7, 10-14; 8, 10; Sal 39; Hebr 10, 4-10; Lc 1, 26-38
21h00 Reunião com animadores dos jovens (catequese e escuteiros) para
preparar o DMJ2014, no centro paroquial.
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Reunião de direção do Agrupamento 191-Aveiro.
Dia 26
10h00
15h00
18h00
21h15
21h30

Dia 27 QUINTA-FEIRA - Jer 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23
Dia 28
15h00
17h00
18h30
21h00
21h30

SEXTA-FEIRA - Os 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28b-34
Reunião para as catequistas do 2º. e 3º. ano, no centro paroquial.
Missa em Vilar.
Via Sacra, na Sé.
Oração da Quaresma na igreja de Eirol, para todo o arciprestado.
Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória.

Dia 29 SÁBADO - Os 6, 1-6; Sal 50; Lc 18, 9-14
15h00 Reunião de Pais das crianças da Festa da Eucaristia (Primeira
Comunhão), no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 30 DOMINGO QUARTO DA QUARESMA - Ano A
1 Sam 16, 1b, 6-7, 10-13a; Sal 22; Ef 5, 8-14; Jo 9, 1-41
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
16h00 Concerto de órgão de tubos, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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QUARTA-FEIRA - Deut 4, 1, 5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19
Reunião de arciprestes e ex-vigários, no Seminário.
Reunião geral dos grupos do movimento Vida Ascendente, no Seminário.
Missa em Santiago.
Ensaio do CatedrAv, na Sé.
Reunião com os agrupamentos de Vilar, Aveiro, Branca e S. Torcato
para preparar actividade conjunta, no centro paroquial.

Nº 1419

Ainda é tempo!
Quantas vezes a incompreensão dos outros, os fracassos
próprios, as correrias para tudo e o consequente cansaço…
tornam as nossas vidas um verdadeiro deserto e nos fazem
desanimar e até -quem sabe ?- revoltar contra Deus, como
outrora o povo eleito, no deserto, contra Moisés! Desta
tentação ninguém está livre.
Não nos esqueçamos, porém, que, apesar do nosso
sofrimento e da força da tentação, o Senhor vela por nós,
e por isso voltamos para Ele o nosso olhar, confiantes no
Seu amor, como nos lembra e aconselha a Palavra de Deus
deste domingo.
Podem-nos acenar com muitas e gostosas propostas, fazer
muitas promessas e oferecer sonhos grandes, mas tudo não
passa de devaneio e ilusão, porque só Cristo nos pode
dessedentar, comunicando-nos a Sua própria vida pelos
sacramentos, sobretudo o Baptismo, a Reconciliação e a
Eucaristia.
A palavra que Jesus dirigiu à samaritana, sem ares de
superioridade, laivos de azedume ou tiques de inquisição,
mas com verdade, respeito e doçura, é também dirigida a
todos e cada um: "se conhecêsseis o dom de Deus!…" Sim,
se conhecêssemos o dom de Deus, as nossas vidas, ainda
que crucificadas e sofridas, seriam luminosas e felizes, a
mostrar de modo mais próximo e transparente o rosto
amoroso de Deus. Estamos na 3ª semana da quaresma. Com
algum atraso, ainda vamos a tempo de começar a preparar a
Páscoa. Atrevamo-nos!
P. Fausto
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Confissões Quaresmais:
ATREVE-TE à RECONCILIAÇÃO!
Dia /Mês
26/Março

27/Março
31/Março
01/Abril

Local = Paróquia

Hora

Capela da Póvoa do Valado

21.00

Capela de Mamodeiro

21.00

Quinta do Picado = Aradas

21.00

Costa do Valado = Oliveirinha

21.00

Igreja Matriz de Oliveirinha

21.00

Igreja Matriz = Eirol

21.00

Igreja Matriz = São Bernardo

21.00

Igreja Matriz Eixo

21.15

Quintãs = Oliveirinha

21.00

03/Abril

Igreja Matriz Aradas

21.00

04/Abril

Nariz

21.00

07/Abril

Igreja Matriz Esgueira

21.00

02/Abril

08/Abril

Igreja Matriz Glória (Sé)

21.30

09/Abril

Igreja Matriz Santa Joana

21.00

10/Abril

Igreja Matriz = Vera Cruz

21.00

11/Abril

Igreja Matriz Cacia

21.00

Renúncia Quaresmal
Está definido o destino da renúncia
quaresmal da Diocese de Aveiro.
D. António Francisco apresentou-o na
missa do primeiro domingo na Quaresma,
no passado dia 9, com estas palavras:
"Convido a nossa Diocese a partilhar
neste ano a renúncia quaresmal, como
gesto humano de amor fraterno e sinal
visível do amor de Deus, com o Fundo
Diocesano de Emergência Social, que
vai em socorro dos mais pobres da nossa
Diocese, e com o Lar de Crianças de
Santana, na Diocese de S. Tomé e
Príncipe, onde é tão tocável o
sofrimento dos mais frágeis e a lentidão
dos governantes a fazer sair do limiar
da pobreza este povo bom e simples".

Caminhada Diocesana

Jesus sacia
a sede de verdade!

"Nesta Quaresma, atreve-te... Orienta-te"

"Era preciso passar pela Samaria"
Essa montanha de hostilidade
Transformada em terra de hospitalidade;
E no coração da mulher não judia
Que buscava água ao meio dia
Jesus sacia a sede de verdade!
Senta-se com tempo ao pé da fonte
Um poço fundo, local de noivado,
E Jesus atira, directo, o seu brado;
A mulher que está ali como ouvinte
Dialoga com Aquele Homem pedinte
Que está ao pé do poço sentado.
O que pede está ali só para dar
E quem ouve o pedido é que irá receber:
Jesus é que irá dar de beber
Dessa água viva que faz viver
Porque Ele é a Rocha que pode salvar.
Oh mulher da Samaria,
Testemunha-nos a alegria
Desse encontro com o Senhor.
Orienta-nos ao Poço da Eucaristia,
De manhã, à tarde, ou ao meio dia,
Para nos encontrarmos com o Amor.
P.JAC

A terceira semana da nossa caminhada diocesana da Quaresma, rumo à Páscoa,
traz mais um imperativo: Orienta-te.
Uma vez mais a partir da liturgia da Palavra deste domingo, somos convidados a dar
tempo e lugar a Deus. Por isso, esta semana, em particular, é tempo de escutar
Deus no meu coração, parando para Lhe rezar e desfiando alguém a rezar comigo.
Para concretizar esta proposta, terá lugar na próxima sexta-feira, dia 28, às 21h,
na igreja matriz de Eirol, um momento de oração comunitária para todos os
cristãos do arciprestado de Aveiro. A nossa presença é importante.
Na nossa cruz paroquial colocamos um post it que cada um receberá também no
final da Eucaristia. O salmo 94, nele inscrito, seja inspiração para a nossa oração:
"Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações".

Tríduo do Senhor dos Passos
Nos dias 4, 5 e 6 de Abril, tem lugar na
nossa paróquia, à imagem de outros
anos, o Tríduo do Senhor dos Passos.
Na sexta-feira, às 21h30, na igreja,
haverá oração mariana, acompanhada
por um coro litúrgico. No sábado, às
21h30, realiza-se a via sacra, no interior
da igreja, que será acompanhada e
animada pelo coro da Banda Amizade.
Até às 23h deste dia, as imagens do
Senhor Jesus dos Passos e de Nossa
Senhora da Soledade estarão à
veneração dos fiéis. No domingo, dia
6, às 16h, começa a solene procissão
pelas ruas da nossa paróquia. Na rua
Dr. Nascimento Leitão, terá lugar, como
é tradição, o Sermão do Encontro.
Vamos aproveitar estes três dias
intensos como preparação próxima
para a celebração do mistério Pascal
do Senhor.

