INFORMAÇÕES

JUNHO / JULHO

2014

Dia 29 SOLENIDADE DE S. PEDRO E S. PAULO, Apóstolos - Ano A
Act 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8, 17-18; Mt 16, 13-19
11h30 Ensaio do coro das crianças, na igreja.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

29 de JUNHO de 2014

REFLEXÃO

Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma
Am 2, 6-10, 13-16; Sal 49; Mt 8, 18-22
Dia 01 TERÇA-FEIRA - Am 3, 1-8; 4, 11-12; Sal 5; Mt 8, 23-27
09h00 Passeio convívio do clero do arciprestado de Aveiro (não há
cartório paroquial).
Dia 02 QUARTA-FEIRA - Am 5, 14-15, 21-24; Sal 49; Mt 8, 28-34
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.
Dia 03 QUINTA-FEIRA - S. Tomé, Apóstolo
Ef 2, 19-22; Sal 116; Jo 20, 24-29
Dia 04 SEXTA-FEIRA - S. Isabel de Portugal
Am 8, 4-6, 9-12; Sal; Mt 9, 9-13
17h00 Missa em Vilar.

Dia 06 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM - Ano A
Zac 9, 9-10; Sal 144; Rom 8, 9, 11-13; Mt 11, 25-30
11h30 Ensaio do coro das crianças, na igreja.
17h00 Concerto de órgão de tubos por alunos da Universidade de Aveiro,
na igreja.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
Durante este tempo de Verão, o coro da Missa com Crianças, no domingo
às 12h, ensaia às 11h30 na igreja.

INFORMAÇÕES

Dia 05 SÁBADO - S. António Maria Zacarias, presbítero
Am 9, 11-15; Sal 84; Mt 9, 14-17
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
21h30 FÉ’stival, na Escola EB2/3 e Secundária Padre António Morais da
Fonseca, na Murtosa (as portas abrem às 21h).
00h30 CRISTOteca, na Murtosa (até às 4h).

Nº 1433

Pedro e Paulo, colunas da Igreja.
A solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo, que ocorre no
dia 29 de Junho, é celebrada este ano no XIII domingo do
tempo comum, tão grande é a sua estatura e
responsabilidade na construção e consolidação das primeiras
comunidades cristãs.
Pedro, pescador da Galileia, apenas com habilitações
académicas tiradas na escola do trabalho, irmão de André,
foi escolhido por Jesus e por Ele constituído como pedra
fundamental da Sua Igreja e Paulo, nascido em Tarso, de
família judaica, com notável currículo académico, não
pertenceu ao número daqueles que, desde o princípio,
conviveram com o Mestre. Fanático de temer, perseguiu
ferozmente os cristãos, mas uma vez convertido a caminho
de Damasco, tornou-se "Apóstolo de Jesus Cristo por vontade
de Deus".
Figuras muito diferentes pelo temperamento e pela cultura,
viveram contudo o mesmo amor a Jesus Cristo, com igual
paixão, entusiasmo e fidelidade. "Ambos trabalharam, cada
um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo".
Não admira, pois, que no mesmo dia, mesmo em dia de
domingo, lhes tributemos o mesmo louvor e veneração.
Honrar Pedro e Paulo, personagens tão diferentes, e
aprender deles o segredo da paixão pelo Evangelho e da
coragem e fidelidade tão sobejamente demonstradas, tornase indispensável para todos nós, comprometidos hoje no
anúncio de Jesus Cristo. O desafio, longe de ser só para os
ministros ordenados, é para todos os baptizados.
P. Fausto
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Inscrições para a catequese
A primeira inscrição na catequese
paroquial deverá ser feita até ao dia
15 de Julho, das 17h às 19h, no
centro paroquial. É necessária uma
fotografia tipo passe, uma certidão
de baptismo ou cédula de vida cristã
dos não baptizados nesta Paróquia
mais dez euros.
Quanto às renovações podem ser
feitas/entregues na secretaria
paroquial.

Finalistas do
Patronato de Vilar
O Patronato de Nossa Senhora de
Fátima, de Vilar, realiza no próximo
sábado, dia 5, a Festa dos
Finalistas. O evento decorre a partir
das 15h, no Pólo II do Patronato.

Concerto de órgão
No próximo domingo, dia 6, às 17h,
realiza-se na nossa igreja um
concerto de órgão de tubos. Os
alunos do Professor António Mota, da
Universidade de Aveiro, apresentamse a concerto. A entrada é livre.

Tu não escolhes
os capazes...

DOXA no FÉ'stival

Senhor,
como Pedro, inconstantes,
muitas vezes renegamos,
esquecemos e abandonamos
o caminho do amor.
Senhor,
como Paulo, perseguimos
quem não é igualzinho a nós
e, zelosos, não sentimos
a vida que nos vem de Vós.
Senhor,
frágeis com os frágeis,
cuidadores da fragilidade,
promotores da humanidade;
Incapazes, mas disponíveis
queremos ser sempre Povo peregrino.
Senhor,
Tu não escolhes os capazes
mas capacitas os escolhidos;
Dá-nos sempre o Teu Espírito
para levar a toda a gente
a alegria do Evangelho
e a proposta do Teu Caminho.
P.JAC

Chamam-se DOXA. São uma banda formada com gente da nossa catequese
paroquial e vão representar a nossa paróquia no 5.º FÉ’stival que é promovido
pelo Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil e Vocacional. A iniciativa
decorre no próximo sábado às 21h30, na Escola EB2/3 e Secundária Padre
António Morais da Fonseca, na Murtosa, e leva a palco doze canções.
Tantas vezes nos "queixamos" da ausência de jovens da nossa paróquia nas
celebrações e iniciativas paroquiais. Mas já pensámos se os apoiamos e
estamos presentes nas iniciativas em que eles se empenham seriamente?
Pelo trabalho, pelo empenho e porque são da nossa comunidade merecem
bem a nossa presença. Os bilhetes estão à venda na secretaria paroquial ou
junto do P. José António e custam 3 euros.
"Não te conformes, transforma-te" é o tema do FÉstival. Não nos conformemos
e marquemos presença junto destes nossos jovens.
Entre as 0h30 e as 4h decorrerá muito próximo ao local do FÉ’stival uma
CRISTOteca.

Conselho Pastoral
No próximo dia 12, sábado, realizaremos a última reunião do conselho pastoral
paroquial neste ano pastoral.
Nessa reunião mais alargada, queremos apresentar as reflexões
pessoais ou de grupos paroquiais sobre os dados do nosso
recenseamento da prática dominical. Muitos grupos
ainda não a fizeram chegar e nós ainda a esperamos.
E todos os contributos são válidos, necessários e
importantes. A partir desses contributos e dessa
reflexão pessoal e de grupo queremos estabelecer
linhas de acção exequíveis para o futuro da nossa
comunidade.

