INFORMAÇÕES

MAIO

2014

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). Concentração no centro
paroquial às 9h30. (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.

REFLEXÃO

04 de MAIO de 2014

Dia 05 SEGUNDA-FEIRA - Act 6, 8-15; Sal 118; Jo 6, 22-29
Reunião de Visitadores de Doentes, na sacristia do primeiro andar.
Dia 06 TERÇA-FEIRA - Act 7, 51 – 8, 1a; Sal 30; Jo 6, 30-35
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Reunião da Comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.
Dia 07
18h00
21h15
21h30
21h30

QUARTA-FEIRA - Act 8, 1b-8; Sal 65; Jo 6, 35-40
Missa em Santiago.
Ensaio do CatedrAv, na Sé.
Reunião de catequistas da adolescência e animadores da juventude,
no centro paroquial.
Reunião dos Ministros Extraordinários da Comunhão, no centro
paroquial.

Dia 11 DOMINGO QUARTO DA PÁSCOA - Ano A
Act 2, 14a, 36-41; Sal 22; 1 Pedro 2, 20b-25; Jo 10, 1-10
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
11h00 Missa junto à sede do agrupamento 794-Vilar.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
Dia 12 SEGUNDA-FEIRA - Act 11, 1-18; Sal 41; Jo 10, 11-18
Dia litúrgico de Santa Joana Princesa, Padroeira da Cidade e Diocese
de Aveiro: procissão sai às 15h e haverá Missa à chegada na Sé.
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Dia 10 SÁBADO - Act 9, 31-42; Sal 115; Jo 6, 60-69
17h00 Vigília de oração do agrupamento 794-Vilar, para preparar as promessas
de lobitos, exploradores, pioneiros, caminheiros e dirigentes, na igreja
de Vilar.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Alegres e Felizes!
Se perguntarmos às crianças que comungam pela primeira
vez porque é que estão contentes, responderão "porque é
a Comunhão Solene". Na nossa Paróquia também não se foge
à regra. E mesmo aos adultos com frequência se ouve dizer
que foi um dia muito feliz o da sua 1ª Comunhão e até se
lembram dos cânticos, das flores, do seu par e outros
pormenores… e até do discurso habitual feito por um dos
comungantes, a convite do Sr. Prior.
Sim, a 1ª Comunhão é importante e marcante na vida religiosa
de cada um de nós, mas nunca para se confinar às paredes
da Igreja matriz ou à beleza celebrativa do respectivo dia,
porque a alegria e felicidade dos cristãos é Cristo
Ressuscitado e Vivo! É o que os apóstolos e os primeiros
cristãos testemunham e se esforçam por viver, com alegria
e simplicidade. E é o que nós também hoje somos chamados
a anunciar e comunicar.

Dia 08 QUINTA-FEIRA - Act 8, 26-40; Sal 65; Jo 6, 44-51
18h00 Exposição do santíssimo e oração pelas vocações, na igreja.
Dia 09 SEXTA-FEIRA - Act 9, 1-20; Sal 116; Jo 6, 52-59
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Gória.
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Como os discípulos de Emaús, desanimados, desiludidos,
desencantados, desconfiados e inseguros, o mundo de hoje
precisa de quem viva, com simplicidade e verdade, a alegria
e a felicidade de acreditar em Jesus Ressuscitado. O tempo
que vivemos não é de discursos, moralizantes ou não, e
muito menos apologéticos, mas de testemunho, como
claramente nos relata o Livro dos Actos dos Apóstolos. É
que o mundo reconhece e reconhecerá sempre Cristo tanto
mais e melhor, quanto os cristãos forem capazes de " repartir"
o pão do estômago, mas também o da liberdade e da paz, da
verdade e da cultura, da justiça e da solidariedade… e
sempre de coração manso, alegre e feliz. Foi para isso que
Cristo Ressuscitado e Vivo ficou no meio de nós!
P. Fausto
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Calor da refeição
Mês de Maio. Mês de Maria

Oração Comunitária do Terço, na Sé
(Igreja matriz), às 21h30:
Dia 5: Movimento Vida Ascendente
Dia 6: Oficinas de Oração e Vida
Dia 7: Visitadores de Doentes
Dia 8: Grupo de Jovens
Dia 9: Leitores
Dia 13: Procissão de Velas em Santiago
Dia 14: OFS
Dia 15: Grupo do 7.º ano
Dia 16: Grupos Corais
Dia 19: Elementos do Conselho
Pastoral
Dia 20: Zeladoras do Templo
Dia 21: Pastoral Familiar e Equipas de
Nossa Senhora
Dia 22: Grupo do 10.º ano
Dia 23: Irmandades
Dia 26: Grupos do 5.º e 6.º ano
Dia 27: MEC's e Acólitos
Dia 28: Catequistas do 1.º ao 4.º ano
Dia 29: Agrupamento 191-Aveiro
Dia 30: Grupos do 8.º e 9.º ano (às
18h30)
Dia 31: Procissão de Velas e
encerramento do Mês de
Maria
Igreja de Vilar às 21h
Igreja de Santiago às 21h30
Capela dos Santos Mártires (Alboi) às
21h30.

No caminho se junta
Deus aos homens tristes
que, tristes, vão sem Deus.
Em cada esquina do caminho
se encontra a divindade
pronta a caminhar, qual peregrino,
revestida de humanidade.
A palavra ateia o fogo interior
e o gelo do caminho se desfaz.
Só o calor da mesa e da casa,
o pão partido e a vida dada,
a comunhão fraterna,
a refeição abençoada,
refaz o caminho triste
dos corações ateados
(em corrida jubilosa).
Para os corações em chamas de amor
já não há tristeza nem desalento
e a noite já não é escura
(nem tenebrosa),
já sopra a favor o vento
que faz respirar do Senhor.
P.JAC

Semana das Vocações
"Vocações, Testemunho da Verdade" é o tema
da 51ª. Semana das Vocações que começa este
domingo. Na Mensagem que escreve para esta
semana, o Papa Francisco desafia cada pessoa a
dispor o coração para que seja "boa terra a fim
de ouvir, acolher e viver a Palavra e, assim, dar
fruto".
O Santo Padre escreve também que, em primeiro,
deve brotar do íntimo do coração a admiração
perante a grande messe que Deus concede para
que brote, depois, a gratidão pelo amor de Deus
que nos precede e a adoração que requer a
livre adesão a Cristo.
A vocação exige o êxodo de si mesmo para centrar
a própria existência em Cristo e no seu Evangelho.
Para o Papa Francisco "quer na vida conjugal,
quer nas formas de consagração religiosa, quer
ainda na vida sacerdotal, é necessário superar
os modos de pensar e de agir que não estão
conformes com a vontade de Deus".
Aproveitemos a graça desta semana para
sentirmos que Deus nos ama e nos chama para
servir e amar a todos. Peçamos por todos os
vocacionados que já responderam ao
chamamento e por todos os que estão em
discernimento. De modo especial, rezemos pelos
nossos seminaristas diocesanos de Aveiro para
que, no encontro com Cristo, se deixem
transformar para servir e amar a todos.
Esta quinta-feira, às 18h, teremos, na igreja,
adoração ao santíssimo sacramento para pedir a
graça de muitas e santas vocações.

Oração
Pai Santo, que a todos nos chamas:
das casas e das famílias,
das escolas e das paróquias,
dos movimentos e dos grupos,
para sermos um só corpo
em Jesus Cristo
e vivermos segundo
o Espírito da verdade;
faz de nós autênticos discípulos,
no Matrimónio, no Sacerdócio,
na Vida Consagrada,
na missão e no serviço,
ao encontro do outro
para unificar a nossa existência e
testemunhar a alegria
e a beleza do Evangelho.
Ámen.

Escuteiros de Vilar em festa
No próximo domingo, o nosso agrupamento 794Vilar apagará 28 velas. Vamos celebra-lo da melhor
forma que sabemos: com Missa, com promessas e
com uma festa onde toda a comunidade está
envolvida! Tudo decorrerá junto à sede do
agrupamento.
Decorre ainda o concurso de sopas e para
terminar uma mega aula de zumba solidária, onde as verbas apuradas reverterão
a favor da associação Diferentes e Especiais.

