INFORMAÇÕES

ABRIL

2014

Dia 20 DOMINGO DE PÁSCOA NA RESSURREIÇÂO DO SENHOR - Ano A
Act 10, 34a, 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8; Jo 20, 1-9
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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REFLEXÃO

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA
Act 2, 14, 22-33; Sal 15; Mt 28, 8-15
Dia 22 TERÇA-FEIRA
Act 2, 36-41; Sal 32; Jo 20, 11-18
Recomeço da catequese paroquial
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.
Dia 23 QUARTA-FEIRA
Act 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 27 DOMINGO SEGUNDO DA PÁSCOA (Divina Misericórdia) - Ano A
Act 2, 42-47; Sal 117; 1 Pedro 1, 3-9; Jo 20, 19-31
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
14h30 Baptismo dos catecúmenos, na Sé.
17h00 Ordenação prebiteral do diácono Hélder Ruivo, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

INFORMAÇÕES

Dia 26 SÁBADO
Act 4, 13-21; Sal 117; Mc 16, 9-15
15h00 Reunião de pais e padrinhos dos catecúmenos, 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 de tubos, na Sé.

A alegria dos Aleluias que enchem as nossas Igrejas na
sacrossanta Vigília Pascal ecoa mundo fora e alimenta
em todo o ano a dimensão festiva da nossa existência.
Mesmo que não tenhamos muitas razões para sorrir e
sintamos mais reduzidos os horizontes da nossa
liberdade, somos convidados na Páscoa - e sempre - "a
caminhar numa vida nova e aspirar às coisas do alto",
como avisadamente convida o apóstolo Pedro, já bem
limpo pelas lágrimas de arrependimento e plenamente
renovado pelo Espírito do Ressuscitado.

Dia 24 QUINTA-FEIRA
Act 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48
Dia 25 SEXTA-FEIRA
Act 4, 1-12; Sal 117; Jo 21, 1-14
Feriado Nacional (não há cartório)
09h00 Dia Diocesano do Catequista, na paróquia de Santa Joana Princesa
(termina às 17h).
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Gória.

"Ressuscitou!"

O cansaço pode aparecer, as desilusões podem espreitar
e as dúvidas podem surgir, mas nada nos poderá roubar
a alegria e demover de cantarmos "Aleluia", porque a
morte e as trevas foram vencidas e o vazio do sepulcro
virou fonte de inextinguível Esperança. Contra tudo e
contra todos, Cristo Ressuscitou! Eis a Páscoa, o Dia de
todas as surpresas! Alegremo-nos! Definitivamente o
túmulo deixou de ser o reino da morte porque o seu
vazio, com aparência de fracasso, é certeza de plenitude e Vida Nova.
P. Fausto
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É Páscoa!
Dia do Catequista
Para os catequistas que se inscreveram
e mesmo para aqueles que não se
inscreveram, apelamos à participação
nas actividades do Dia Diocesano do
Catequista, que decorrerão no feriado
nacional do 25 de Abril. Decorre na
paróquia de Santa Joana Princesa, com
início às 9h e encerramento às 17h.
Cada um deverá levar o seu almoço.

Ordenação sacerdotal

É Páscoa!
Respira a aragem fresca
do sepulcro aberto e não vazio
e não te deixes matar de frio!
É Páscoa!
Contempla os sinais
pascais e vitais,
que te levam à passagem,
sem paragem,
à outra margem,
da vida nova.
É Páscoa!
Aquece o teu coração
no fogo da Palavra,
no sol radioso que se ergue,
ou na brasa acesa da praia.
É Páscoa!
Canta alto a alegria
da manhã do novo dia,
o Primeiro,
do qual sai vivo e inteiro,
Quem inteiro se dá e vive
por ti e por mim, até ao fim!

No próximo domingo, dia 27, na nossa
igreja haverá a ordenação sacerdotal
do diácono Hélder Manuel Ruivo
Gonçalves, às 17h. A celebração da
ordenação será presidida por
D. António Francisco, nosso anterior
bispo e agora Bispo do Porto.

Baptismo de catecúmenos
As crianças da nossa catequese que
ainda não receberam o baptismo e que
se prepararam para tal serão baptizadas
no próximo domingo às 14h30, na nossa
igreja. Os seus pais e padrinhos terão
uma reunião de preparação no próximo
sábado às 15h, no centro paroquial.

VIVE A ALEGRIA PASCAL
À Vítima pascal
Ofereçam os cristãos
sacrifícios de louvor
O Cordeiro resgatou as ovelhas:
Cristo, o Inocente,
reconciliou com o Pai os pecadores.
A morte e a vida
travaram um admirável combate:
depois de morto,
vive e reina o Autor da vida.
Diz-nos, Maria:
Que viste no caminho?
Vi o sepulcro de Cristo vivo,
e a glória do ressuscitado.
Vi as testemunhas dos Anjos,
vi o sudário e a mortalha.
Ressuscitou Cristo, minha esperança:
precederá os seus discípulos na Galileia.
Sabemos e acreditamos:
Cristo ressuscitou dos mortos:
Ó Rei vitorioso,
tende piedade de nós.

P.JAC

A Equipa redactorial do Diálogo
deseja uma Santa e Feliz Páscoa.
Caminhada diocesana "Vive"
O culminar da nossa caminhada quaresmal é a Páscoa do Senhor Jesus que é o
penhor da nossa vida nova, ressuscitada e pascal. Depois de domingo após domingo
termos assumido a Palavra de Deus como desafio à conversão pessoal e comunitária,
somos desafiados esta semana a viver e a partilhar alegria pascal.
Neste último passo a nossa caminhada diocesana propõe-nos, por isso, viver e
anunciar o mistério pascal celebrado e actualizado.
No cartão pascal que distribuímos em todas as casas da nossa paróquia está uma
oração que pode ser rezada em cada dia Pascal que esta semana nos faz celebrar,
dentro da Oitava de Páscoa.

