
NOVEMBRO    2014

Dia 09 DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE LATRÃO – Ano A
Ez 47, 1-2, 8-9, 12; Sal 45; 1 Cor 3, 9c-11, 16-17; Jo 2, 13-22
Início da Semana dos Seminários

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - S. Leão Magno, papa e doutor da Igreja
Tit 1, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-6

17h00 Reunião de catequistas do 5.ª ao 8.ª Ano

Dia 11 TERÇA-FEIRA - S. Martinho de Tours, bispo
Tit 2, 1-8, 11-14; Sal 36; Lc 17, 7-10

21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da
Iniciação Cristã, no centro paroquial.

Dia 12 QUARTA-FEIRA - S. Josafat, bispo e mártir
Tit 3, 1-7; Sal 22; Lc 17, 11-19

09h30 Reunião de clero do arciprestado de Aveiro, no Seminário Dehoniano.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, no salão Nª. Srª. da Glória.

Dia 13 QUINTA-FEIRA - Flm 7-20; Sal 145; Lc 17, 20-25
21h30 Conselho de Agrupamento 794-Vilar.

Dia 14 SEXTA-FEIRA - 2 Jo 4-9; Sal 118; Lc 17, 26-37
17h00 Missa em Vilar.
21h15 Vigília de Oração pelos Seminários e Vocações Sacerdotais, para todo

o arciprestado de Aveiro, na Igreja de S. Bernardo
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 15 SÁBADO - S. Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja
3 Jo 5-8; Sal 111; Lc 18, 1-8

14h00 Actividade Arciprestal de Jovens, em Santa Joana Princesa (termina às
20h).

15h00 Assembleia com Casais da Preparação para o Baptismo e Matrimónio,
no centro paroquial.

19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 16 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM – Ano A
Prov 31, 10-13, 19-20, 30-31; Sal 127; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30

11h00 Conselho de Pais do Agrupamento 794-Vilar, no salão do patronato.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
19h00 Missa com Instituição de Ministérios de dois candidatos ao sacerdócio

ministerial, presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.

Pode estranhar-se a celebração, ao domingo, da dedicação
de uma Basílica, mesmo a de Latrão, em Roma, mas trata-se de
uma Igreja muito especial, única no mundo! As Igrejas
consagradas tornam-se mais que uma construção e valem
imensamente mais que o seu espólio artístico e valor
arquitectónico, porque são espaços dedicados ao culto, para
que a verdadeira Igreja, que são as pessoas, possa escutar a
Palavra de Deus, rezar em comunidade, participar nos
sacramentos e celebrar a Eucaristia, numa palavra, crescer
como Povo de Deus; temos, assim, igreja(s) para sermos mais
Igreja.

A Basílica de Latrão, construída no ano de 324 por Constantino,
em Roma, e dedicada a Cristo Salvador, é única por ser a Igreja-
Mãe da catolicidade, a verdadeira Catedral do Bispo da diocese
de Roma, o Papa, sucessor do Apóstolo Pedro, hoje Papa
Francisco. E o que tem isto a ver connosco? Tem tudo, porque
não somos Igreja de Jesus Cristo, senão em comunhão com
Pedro, "servo dos servos de Deus", a quem Cristo garantiu a
graça de nos fazer crescer a todos na unidade da Fé, da
Esperança e da Caridade.

Celebrar a dedicação da Basílica de Latrão não é celebrar
uma igreja qualquer - e que bela e grandiosa é! - mas a
verdadeira Igreja, como Mistério de Comunhão de Deus e com
Deus, que ama e acolhe a todos,  e, no tempo, se reúne e vai
crescendo à volta dos Bispos, que constituem com o Papa, e
sempre na comunhão com ele, o verdadeiro Colégio Apostólico.
É isto o que desejamos fundamentalmente celebrar neste
domingo, movidos pelo amor à Igreja e também a cada uma das
nossas igrejas, que devemos sempre cuidar e dignificar, para
serem com mais verdade "Casa de Deus e Porta do Céu".

P. Fausto
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Dedicado ao Senhor
Ao ler a Palavra de Deus
do Deus feito Palavra,
na festa da dedicação
da basílica de Latrão,
- que é também a nossa dedicação -
avivo a recordação
dessa consagração
no mergulho da iniciação.

Purificado pela água
sou edifício de Deus,
templo do Espírito Santo,
em constante construção;
Pedra viva que, unida,
se sustenta à Cabeça,
Cristo, meu Senhor.

Dedicado ao Senhor
acolho Deus no coração,
extingo o rancor
e verei a salvação;
Aí, só haverá amor,
vida e ressurreição.

 P.JAC

Semana dos Seminários
Servidores da Alegria do Evangelho

Os jovens das 13 paróquias do
arciprestado de Aveiro que estão na
catequese do 9º ao 12º ano, ou que
são pioneiros e caminheiros, ou que
estão em grupos pós-crisma irão
participar num encontro, no próximo
sábado, em Santa Joana Princesa,
entre as 14h e as 20h. "Dá vida ao que
há em ti" é o lema escolhido pela Equipa
Arciprestal de Pastoral Juvenil e
Vocacional que prevê mais de 250
jovens participantes.
Durante a tarde, o padre João Alves,
reitor do nosso Seminário, lançará um
trabalho por grupos, a partir das
palavras dirigidas pelo Papa Francisco
aos Jovens na JMJ Rio de Janeiro, em
2013. Haverá, depois, lugar para a
actuação das bandas do nosso
arciprestado que foram ao FÉstival
(uma da nossa Paróquia e duas de Eirol)
e do clã de Esgueira que participou
no FeScut.
Depois do lanche (que é preciso levar)
e da necessária preparação, haverá
Eucaristia, com um gesto de envio final
aos participantes.

"Dá vida ao que há em ti"
“Não se pede ao padre que seja o
compêndio de todas as virtudes humanas e
espirituais, o herói que tudo pode e supera,
o mestre que domina todas as áreas do saber,
a perfeição no agir. Pede-lhe a humanidade
e pede-lhe o Evangelho que seja homem
alegre e amigo fiel de Jesus Cristo, cristão,
que agradece o dom da fé como o tesouro
da sua vida e o Evangelho como a sua única
via de fidelidade a Deus e aos homens. (...)
Sem deixar de ser cristão com os outros cristãos, sem deixar de ser membro da
comunidade, o padre é pastor dos outros cristãos e dedica-lhes, com coração
indiviso, a totalidade das suas capacidades e forças. Sente a alegria de dar e de
se dar para que todos tenham a Vida em abundância, tal como Cristo se entregou
na cruz e continua a entregar-se, em sinal de amor. (...)

O Seminário é tempo, lugar e comunidade, em que os jovens aprendem a viver a
alegria do Evangelho, em que sentem e assumem as alegrias e tristezas da
humanidade, no concreto da relação com as pessoas com as quais se cruzam,
dentro de casa, na escola de Teologia ou nos trabalhos apostólicos.”

(da mensagem para a Semana dos Seminários’14)

"Servidores da Alegria do Evangelho" é o lema desta semana dos Seminários. Nela
somos desafiados a rezar por todos os que estão e fazem os Seminários. Além da
oração individual a que somos chamados (a pagela ajuda a isso), estamos todos
convocados para uma VIGÍLIA DE ORAÇÃO, na próxima sexta-feira, às 21h15, na
igreja de S. Bernardo.
Além disso, somos desfiados à partilha e à ajuda económica aos nossos Seminários
(o subscrito entregue pode ser deixado no ofertório das missas do próximo domingo

que reverte para o Seminário).
A concluir esta semana, no próximo domingo, haverá instituições no ministério
de acólito de dois seminaristas aveirenses, às 19h, na nossa igreja.

Fórum de Pais

"Como dizer Deus aos nossos filhos?"
22 de Novembro, às 15h, o Fórum de
Pais, com o cónego Luís Miguel
Rodrigues, que é vigário episcopal
da Educação Cristã da Arquidiocese
de Braga, para ajudar a responder à
questão "Como dizer Deus aos nossos
filhos?".

Para comemorar o S. Martinho, a Comissão de Festas de Vilar organiza, no
próximo fim-de-semana, uma iniciativa de angariação de fundos para as festas
do lugar. No sábado e domingo, na antiga escola de Vilar, acontecerá a matança
do porco e a castanhada. No dia 15 começa pelas 19h e no domingo pelas
12h30.

A tradição impõe-se em Vilar

Pelo direito de nascer!

Está a decorrer a recolha
de assinaturas para a
Iniciativa Legislativa de
Cidadãos a fim de apoiar
a maternidade e a
paternidade - direito a
nascer. Os interessados

em subscrever, com mais de 18 anos,
poderão fazê-lo na secretaria
paroquial, mediante a apresentação do
cartão de cidadão/bilhete de
identidade.


