INFORMAÇÕES

SETEMBRO

2014

Dia 21 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 55, 6-9; Sal 144; Filip 1, 20c-24, 27a; Mt 20, 1-16a
11h30 Ensaio do coro das crianças, na igreja.
15h30 Encontro do Sr. Bispo com religiosos e religiosas, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
REFLEXÃO

21 de SETEMBRO de 2014

Dia 22 SEGUNDA-FEIRA - Prov 3, 27-34; Sal 14; Lc 8, 16-18
Dia 23 TERÇA-FEIRA - S. Pio de Pietrelcina, presbítero
Prov 21, 1-6, 10-13; Sal 118; Lc 8, 19-21
Dia 24 QUARTA-FEIRA - Prov 30, 5-9; Sal 118; Lc 9, 1-6
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.
Dia 25 QUINTA-FEIRA - Co 1, 2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9
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Dia 28 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM - Ano A
Ez 18, 25-28; Sal 24; Filip 2, 1-11 ou Filip 2, 1-5; Mt 21, 28-32
08h30 Missa na Sé.
10h00 Missa em Vilar.
10h30 Missa na Sé.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Missa na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé.

Deus em saída!
"Em apenas uma hora se pode ganhar ou perder o dia inteiro".
Assim diz D. António Couto, bispo de Lamego, sobre o queixume
invejoso e ciumento dos trabalhadores da última hora que, tão
como nós, querem regatear sobre a bondade do dono da vinha.
É claro que o texto do evangelho deste domingo bem que
pode desvendar o nosso desejo de grandeza e superioridade e
também os nossos ciúmes e invejas.
Diante da bondade de Deus, bem ilustrada na generosidade
daquele proprietário que paga a todos por igual, porque trata
a todos por igual, poderemos deixar de pensar que não é para
nós aquela interpelação final: "serão maus os teus olhos porque
eu sou bom?".

Dia 26 SEXTA-FEIRA - S. Cosme e S. Damião, mártires
Co 3, 1-11; Sal 143; Lc 9, 18-22
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Reunião da equipa paroquial da pastoral familiar, no centro paroquial.
Dia 27 SÁBADO - S. Vicente de Paulo, presbítero
Co 11, 9 – 12, 8; Sal 89; Lc 9, 43b-45
09h30 Retiro dos jovens Crismandos em Schoenstatt (termina no dia 28 com a
missa dominical na Sé às 12h).
10h15 Encontro Arciprestal de acólitos, no Seminário de Santa Joana
Princesa.
15h00 Reunião de pais do 1.º ano de catequese, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
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Fica fácil de ver que as regras de mercado, a lógica da compra
e venda, da retribuição em função do merecimento, não cabe
nos planos de Deus, que não é um patrão ou contabilista, mas
um Deus de bondade e gratuidade.
Mas este evangelho faz-nos dar mais passos... passos de saída!
Ou poderemos nós ficar comodamente instalados no conforto
da nossa casa, da nossa igreja, de barriga cheia, quando o
Deus que se revela na parábola contada por Jesus, sai cinco
vezes ao dia para chamar e convidar?
O Papa Francisco lembra-nos constantemente a permanente
missão da Igreja: “sair da própria comodidade, e ter a coragem
de alcançar todas as periferias, que precisam da luz do
Evangelho”. Portanto, toca a sair porque a alegria do evangelho
é a nossa missão!
P. JAC
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Horários da Paróquia

A partir deste fim de semana,
retomamos os habituais horários da
vida da comunidade paroquial.
Assim, no próximo domingo já teremos
missa na Sé às 8h30, 10h30, 12h e 19h.
Em Vilar, retomamos a Missa às 10h.
A partir desta segunda-feira,
retomamos as Confissões habituais:
segunda, terça, quinta, sexta e sábado
das 9h às 11h; quarta-feira das 15h às
17h.
Ao sábado recomeça a Exposição do
Santíssimo às 17h, e ao sábado e
domingo, às 18h45, retomamos a oração
de vésperas.

I Encontro de Acólitos
do Arciprestado de Aveiro
Os acólitos do nosso
arciprestado vão ter o
seu primeiro encontro
no próximo dia 27 de
setembro no Seminário
de Santa Joana Princesa.
Programa:
10h15 - Acolhimento | 10h45 Apresentação | 12h15 - Eucaristia |
13h15 - Almoço | 14h30 - Peddy-Paper
Litúrgico sobre a Eucaristia |16h00 Trabalhos de grupo | 17h00 - Lanche |
17h30 - Avisos e Conclusão.

Opus Dei!
Neste tempo
em que o tempo passa a correr
Com tanto
ou sem nada para fazer,
À luta com o desemprego
para sobreviver
Podes deixar-te surpreender...
Por Deus.
Ouve-O chamar
Quando te convida a trabalhar.
Ele dá-te vinhas para cuidar,
E o mundo inteiro para amar.
Aceita o trabalho do Senhor,
Fá-lo com todo o teu amor.
Ao teu lado muitos estarão
E outros tantos chegarão...
Por Deus.
E quando o trabalho acabar
Não penses em negociar.
Aceita o que te oferecer
E não esqueças de agradecer.
P.JAC

Horários da
Catequese 2014-2015
Mediante a disponibilidade e generosidade dos colaboradores necessários para a
missão de anunciar a alegria do evangelho, eis que estamos em condições de
apresentar os horários da nossa catequese paroquial neste novo ano pastoral.
Assim sendo, ei-los:
1.º ano
segunda-feira, 16h30
sábado, 9h30
Santiago: quinta-feira, 18h30
2.º ano
quinta-feira, 16h30
sábado, 11h
Santiago: segunda-feira, 18h30
3.º ano
quarta-feira, 16h30
sábado, 11h
Santiago: quarta-feira, 18h30

8.º ano
quinta-feira, 18h30
9.º ano
sexta-feira, 18h30
10.º ano
segunda-feira, 18h30
Jovens 11.º
quinta-feira, 18h30
Jovens 12.º
quinta-feira, 18h30

4.º ano
terça-feira, 16h30
sábado, 9h30
5.º ano
quinta-feira, 18h30
6.º ano
quarta-feira, 18h30
7.º ano
segunda-feira, 18h30
Inscrições até final do mês
Até ao dia 30 de Setembro recebemos as renovações de inscrição e as primeiras
inscrições das crianças para o primeiro ano,
Ao mesmo tempo, começamos a receber a inscrição de adultos que se queiram
preparar para a recepção do sacramento da Confirmação e ainda de adultos
que, tendo já celebrado os sacramentos da Iniciação Cristã, desejam aprofundar
a sua fé.
Também já sabemos qua a catequese inicia na semana de 6 a 12 de Outubro.

