INFORMAÇÕES

JUNHO

2014

Dia 08 DOMINGO DE PENTECOSTES - Ano A
Act 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7, 12-13; sequência; Jo 20, 19-23
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

08 de JUNHO de 2014

REFLEXÃO

Dia 09 SEGUNDA-FEIRA - S. Efrém, diácono e doutor da Igreja
1 Reis 17, 1-6; Sal 120; Mt 5, 1-12
21h00 Acção de formação para os Leitores do Arciprestado de Aveiro, no
centro paroquial.
Dia 10 TERÇA-FEIRA - S. Anjo da Guarda de Portugal
Dan 10,2a,5-6,12-14ab; ou Ex 23,20-23a; Sal 90; Lc 2, 8-14
Feriado nacional - Dia de Portugal
21h00 Ensaio para todos os Coros litúrgicos paroquiais, no centro paroquial.
Dia 11 QUARTA-FEIRA - S. Barnabé, Apóstolo
Act 11, 21b-26; 13, 1-3; Sal 97; Mt 5, 17-19 ou Mt 10, 7-13
09h30 Reunião do Clero do Arciprestado de Aveiro, no Seminário Dehoniano,
em Esgueira.
15h00 Encerramento das actividades dos grupos do Movimento Vida
Ascendente, no Seminário de Santa Joana.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 13 SEXTA-FEIRA - S. António de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja
Sir 39, 8-14 (gr, 6-11); Sal 18 B; Mt 5, 13-19
17h00 Missa em Vilar.
Dia 14 SÁBADO - 1 Reis 19, 19-21; Sal 15; Mt 5, 33-37
15h00 Reunião de todos os Acólitos do Arciprestado de Aveiro, no centro
paroquial.
19h00

Missa vespertina na Sé e em Vilar (não há missa em Santiago).

20h00

Festas de verão do Jardim Municipal.

Dia 15 SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano A
Ex 34, 4b-6, 8-9; Sal Dan 3, 52; 2 Cor 13, 11-13; Jo 3, 16-18
= DIA DA COMUNIDADE PAROQUIAL = Jardim Municipal
(ver interior)
Não haverá outra Celebração Eucarística na Paróquia, neste dia.
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Dia 12 QUINTA-FEIRA - 1 Reis 18, 41-46; Sal 64; Mt 5, 20-26
21h30 Reunião do Conselho Económico, no centro paroquial.

Nº 1430

"Recebei o Espírito Santo"!
Passaram 50 dias depois daquela bendita noite de Páscoa.
Foram dias passados, com visitas regulares do Senhor
Ressuscitado que, com imensa paciência e compreensão,
respondia às dúvidas, inquietações e medos dos discípulos,
comuns, aliás, a todos os mortais. E neste quinquagésimo
dia, término do tempo pascal, celebra-se o Dom do Espírito
Santo atempadamente prometido por Jesus. O que se
passou, afinal? Algo aconteceu que virou por dentro os
apóstolos e não passou despercebido à multidão que ouvia,
admirada, os mesmos que, antes, eram o rosto do medo e
da insegurança e agora - com que alegria e ousadia! - não
se cansavam de apregoar as razões da sua esperança e
felicidade.
Enquanto uns pensavam que a razão da mudança resultava
de uns copos valentes para engolir os medos e frustrações,
muitos outros, porém, deveras surpreendidos, entendiam
que a "história" era séria de mais, porque os ouviam falar,
com encanto e convicção, na própria língua, as maravilhas
de Deus. E os que residiam em Jerusalém eram "procedentes
de todas as nações que há debaixo do céu"!
O Paráclito prometido por Jesus transformou totalmente
os apóstolos e consagrou-os para a missão. A promessa
cumpriu-se e o resultado está à vista e continua, porque o
que sucedeu, cinquenta dias depois da Páscoa em
Jerusalém, acontece na Igreja e em cada um de nós, para
se continuar, em cada tempo e lugar, com alegria, convicção
e fidelidade, a mesma missão confiada aos apóstolos. E isto
só é possível graças ao Espírito Santo.
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Renovação
das inscrições da catequese
Iremos entrar na última semana de
catequese paroquial deste ano,
conscientes que o encerramento da
mesma decorre no dia da
comunidade, no qual todos somos
necessários.
Com o aproximar do final do ano
catequético e no intuito de
começarmos deste já a perspectivar
o próximo surge um período para
realizar a renovação da inscrição na
catequese. Esse renovação faz-se
mediante a devolução da ficha aos
catequistas até ao dia 15 de Junho.
Até ao final do mês, podem ser
entregues na secretaria.

Cheios do Espírito Santo

"Comunidade: partilhamos com alegria"

Pode lá fora estar escuro
E termos medo do futuro
Que dentro de nós nasce uma luz
Quando reconhecemos Jesus.

No dia da Comunidade Paroquial que celebraremos no próximo domingo,
solenidade da Santíssima Trindade, queremos sentir e celebrar a alegria da
pertença a uma comunidade solidária, fraterna e feliz.
Nesse sentido, somos todos convidados a trazer para partilhar com os pobres
da comunidade, apoiados pelas nossas Conferências Vicentinas da Glória e
de Vilar, géneros/bens alimentares não perecíveis. Sem esquecer que ninguém
é tão pobre que não tenha nada para dar nem tão rico que não tenha nada
para receber.
Este ano começamos este dia junto à igreja do bairro de Santiago com uma
oração de manhã, seguindo-se uma caminhada até ao jardim municipal,
onde celebraremos a restante jornada. Neste curto trajecto, acessível a
grande parte das pessoas, prepararemos, em grupos, a oração universal da
Eucaristia.
Como já sabemos, não teremos outras missas neste dia na paróquia, sabendo
que sábado, teremos missas vespertinas às 19h, na Sé e em Vilar, não havendo
missa em Santiago.
O PROGRAMA é este:
9h47: acolhimento, oração e início da caminhada, junto à igreja do bairro
de Santiago
11h33: Eucaristia
13h06: Almoço
14h51: tarde recreativa e musical
17h17: encerramento e surpresa

Ele que nos dá a sua paz
E torna o nosso coração capaz
De, nos sinais de vida sofrida,
Ver a morte vencida.
Ele que nos ama com tanto encanto
Sopra e enche-nos do Espírito Santo
E ensina-nos, como irmãos, a perdoar
E nos invade com o dom de só amar.
P.JAC

Aulas de EMRC. Vem e vê!
Estão abertas as inscrições para as aulas de Educação
Moral e Religiosa Católica. Lembramos a todos os pais/
encarregados educação que esta disciplina que existe
quer no ensino básico que no secundário não substitui
nem dispensa a catequese. Sendo diferentes,
Catequese e EMRC complementam-se porque ambas contribuem para a
formação humana e cristã dos vossos educandos. "Vem e vê" é o nome da
campanha do Secretariado Nacional de Educação Cristã que fizemos chegar
pelos vossos filhos. Vale a pena a inscrição.

Dia Arciprestal do Corpo de Deus
A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo ocorre
no dia 22 de Junho. A Eucaristia será às 16h, na Sé, seguindo-se a procissão Eucarística até à igreja da Vera Cruz. Neste
dia, não haverá missa às 19h, na Sé.
Para preparar esta celebração estão agendados encontros para
os agentes de pastoral litúrgica do arciprestado de Aveiro,
que terão lugar todos na Sé. Assim sendo, para os Leitores já
haverá encontros nos dias 9 e 16, às 21h. Para os grupos
corais haverá ensaios nos dias 10 e 19, às 21h. Finalmente
para os acólitos haverá um encontro no dia 14, às 15h.

