INFORMAÇÕES

ABRIL / MAIO

2014

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.
REFLEXÃO

27 de ABRIL de 2014

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - S. Pedro Chanel – S. Luís Maria Grignion de Montfort
Act 4, 23-31; Sal 2; Jo 3, 1-8
17h30 Reunião com catequistas do 5º. e 6º. ano, no centro paroquial.
21h15 Confissões para a Primeira Comunhão, na igreja.
Dia 29 TERÇA-FEIRA - S. Catarina de Sena, Padroeira da Europa
1 Jo 1, 5 – 2, 2; Sal 102; Mt 11, 25-30
21h15 Confissões para a Primeira Comunhão, na igreja.
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Reunião da equipa das Festas de Verão, no centro paroquial.

SEXTA-FEIRA - S. Atanásio, bispo - Act 5, 34-42; Sal 26; Jo 6, 1-15
Missa em Vilar.
Terço na igreja, orientado pelas Rosaristas.
Ensaio do coro Nossa Senhora da Gória.

Dia 03 SÁBADO - S. Filipe e S. Tiago, Apóstolos – 1 Cor 15, 1-8; Sal 18A; Jo 14, 6-14
Fátima Jovem
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 04 DOMINGO TERCEIRO DA PÁSCOA - Ano A
Act 2, 14, 22-33; Sal 15; 1 Pedro 1, 17-21; Lc 24, 13-35
Fátima Jovem
Dia da Mãe
09h30 Festa da Eucaristia (Primeira Comunhão). (Não há missa às 10h30)
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 02
17h00
21h30
21h30

Comunidade Pascal!
Envolvidos ainda pela alegria da noite santa da Vigília
Pascal e para que não fiquemos na experiência feliz vivida
dentro de portas, somos confrontados já esta semana
pelo estilo de vida dos primeiros cristãos, em Jerusalém,
que formavam uma comunidade de vida, de oração e de
fé. Eram uma verdadeira comunidade pascal!
Faz-nos bem sentir o gosto amargo que fica ao vermos
como é distante desse ideal o comportamento de tantos
e tantos cristãos e das nossas comunidades!

Dia 30 QUARTA-FEIRA - S. Pio V, papa – Act 5, 17-26; Sal 33; Jo 3, 16-21
Peregrinação do Grupo do Movimento Vida Ascendente.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Confissões para a Primeira Comunhão, na igreja.
Dia 01 QUINTA-FEIRA - S. José Operário – Gen 1, 26 – 2, 3; Sal 89; Mt 13, 54-58
Feriado Nacional (não há cartório)
21h30 Reunião de catequistas da adolescência e animadores da juventude.
(começa com oração do terço na igreja).

Nº 1424

A vida de hoje, apesar de diferente, não se
compadecendo com o escudo das nossas justificações,
não nos dispensa do esforço pessoal e comunitário para
realizar a utopia dos cristãos da primeira hora. Ainda
que breve e reduzida no tempo e no espaço, essa
experiência ficou para a história e será sempre estímulo
e fonte de inspiração para todos os que arriscam levar a
sério o caminho do Ressuscitado, mesmo com dúvidas e
perplexidades, como aconteceu a Tomé.
Obrigado, Tomé, pelas tuas dúvidas, mas ainda mais
obrigado pela Profissão de Fé que em nome dos crentes
de todos os tempos proclamaste, ao reconheceres Deus
e Senhor Aquele que compreensivelmente te mostrou as
marcas do Amor por ti e por todos nós.
P. Fausto
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Festas de Verão

- começa a mexer

As festas de verão que a Paróquia
promove nos sábados do mês de Junho
já começam a mexer. A semana passada
já houve um primeiro encontro
informal e, a partir desta terça-feira,
os elementos desta equipa paroquial
começarão a preparar o necessário
para que esta tradicional iniciativa se
volte a realizar com o brilho e a alegria
a que já estamos todos habituados.
Assim sendo, já pode reservar as noites
de sábado de Junho.

Assembleia
para agentes pastorais

Mês de Maria

Escuteiros de Vilar
celebram aniversário

Começa o mês de Maio e com ele o
nosso olhar e o nosso coração se
voltam para Nossa Senhora. Somos uma
paróquia que tem como padroeira e
titular da nossa igreja, Nossa Senhora
da Glória.
Para aprender com ela a seguir Cristo,
rezaremos o terço todos os dias feriais
na igreja matriz às 21h30.
Noutras igrejas paroquiais também
haverá oração mariana: em Vilar, às 21h;
em Santiago às 21h30.
Também na capela dos Santos Mártires
do Alboi, todos os dias às 21h30, e na
capela de Nossa Senhora da Ajuda no
terceiro domingo às 16h.
Honremos Aquela por quem recebemos
o Autor da Vida.

No dia 11 de Maio o agrupamento de
escuteiros de Vilar irá celebrar o seu
28º. aniversário com promessas e uma
festa comemorativa. Todas as 4
secções, incluindo 3 novos dirigentes,
irão realizar as suas promessas na
eucaristia, que se irá realizar
excepcionalmente às 11 horas, a ser
celebrada no espaço adjacente à sede
do agrupamento (caso a meteorologia
indique chuva a mesma decorrerá na
Igreja de Vilar).
De seguida, nos jardins da sede,
decorrerá o II concurso de Sopas. O
dia finalizará com uma mega aula de
zumba, onde as verbas apuradas
reverterão a favor da associação
Diferentes e Especiais.

Mês de Maio

Feliz sem ver!
Jesus que morreu
e agora vive eternamente
fez-se presente
para que tenhamos paz
e o nosso coração seja capaz
de amar e iluminar!
É Jesus que nos mostra o encanto
da força do Espírito Santo
que dum sopro em nós se instala
e mesmo sem pedir desinstala
de viver passivamente.
Porque a Fé é assim,
um dom sempre novo,
com princípio mas sem fim
que faz crer sem ver,
ser feliz sem tudo perceber,
só por amar!
Porque bem que posso
saber cada vez menos
e acreditar cada vez mais!
P.JAC

Canonização

João XXIII e João Paulo II

No dia 8 de Maio, às 21h15, haverá, em
Santa Joana, uma Assembleia para
todos os Agentes de Pastoral do
Arciprestado (catequistas, animadores,
chefes de escuteiros, leitores,
acólitos, cantores, vicentinos, e demais
elementos de movimentos de
apostolado).

A data escolhida (27.04.2014) coincide com o
segundo domingo do tempo pascal, da Divina
Misericórdia.
Durante a viagem de regresso do Brasil o Papa
justificou a decisão de juntar no mesmo dia a
canonização dos seus dois predecessores: "Fazer
a cerimónia de canonização dos dois juntos quer
ser uma mensagem para a Igreja: estes dois são
bons, eles são bons, são dois bons".
A celebração é transmitida pela RTP, directamente do Vaticano, a partir das 9h00.

