Dia 30

10h45
16h00

18h00
19h00

Dia 01
17h00
Dia 02
16h30
21h30

21h30
Dia 03

10h00

18h00
21h15
21h30

SEGUNDA-FEIRA - Is 4, 2-6; Sal
121; Mt 8, 5-11
Reunião de Visitadores de
Doentes, na sacristia de cima.
TERÇA-FEIRA - Is 11, 1-10; Sal
71; Lc 10, 21-24
Confissões para o 4º. ano de
catequese.
Catequese de adultos e grupo de
preparação para os sacramentos
da Iniciação Cristã, no centro
paroquial.
Reunião da ACR-VIlar, na cave da
Igreja de Vilar.
Reunião de direcção do
agrupamento 191 Aveiro.
QUARTA-FEIRA - S. Francisco
Xavier, presbítero, Padroeiro das
Missões
Is 25, 6-10a; Sal 22; Mt 15, 29-37
Recolecção de Advento para os
Padres e Diáconos, na Casa
Diocesana de Albergaria-a-Velha.
Missa em Santiago.
Ensaio do CatedrAv, no salão Nª.
Srª. da Glória.
Reunião do Secretariado de
Pastoral Familiar, no centro
paroquial.

Dia 04

21h30
21h30
Dia 05

17h00
Dia 06

09h30
19h00
20h00

21h30
Dia 07

10h45
19h00

Dia 08

10h45
16h00
18h00

2014

QUINTA-FEIRA - S. João Damasceno,
presbítero e doutor da Igreja
Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21.24-27
Ensaio do Coro Nossa Senhora da
Glória, na igreja.
Reunião de direcção do
agrupamento 794 Vilar.

30 de NOVEMBRO de 2014

SEXTA-FEIRA - S. Frutuoso,
S. Martinho de Dume e
S. Geraldo, bispos
Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31
Missa em Vilar.
SÁBADO - S. Nicolau, bispo - Is
30, 19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,
35 – 10, 1.6-8
Conselho Regional do CNE.
Confissões para o 4º. ano de
catequese, na igreja.
Missa na Sé e em Santiago.
Jantar de Natal do agrupamento
191 Aveiro, no salão D. João
Evangelista de Lima Vidal.
Concerto em honra da Padroeira,
pelo Coro de Câmara da Bairrada.
DOMINGO II DO ADVENTO – Ano B
Is 40, 1-5.9-11; Sal 84; 2 Pedro 3,
8-14; Mc 1, 1-8
Ensaio do coro das crianças, no
centro paroquial.
Celebração litúrgica com o hino
Akathistos, em honra da Virgem
Mãe de Deus (não há missa).
SOLENIDADE DA IMACULADA
CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA
MARIA
Gen 3, 9-15.20; Sal 97; Ef 1, 36.11-12; Lc 1, 26-38
missas como ao Domingo.
Ensaio do coro das crianças, no
centro paroquial.
Ordenação diaconal presidida
pelo bispo diocesano.
Ensaio do coro da missa das 19h
de domingo, no centro paroquial.

INFORMAÇÕES

21h30

DOMINGO I DO ADVENTO – Ano B
Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7: Sal
79; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37
RECOLHA DE ALIMENTOS DO
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
Ensaio do coro das crianças, no
centro paroquial.
Encontro dos religiosos e
religiosas da diocese com o Sr.
Bispo, no centro paroquial.
Ensaio do coro da missa das 19h
de domingo, no centro paroquial.
Missa presidida pelo Bispo
Diocesano, na abertura do Ano da
Vida Consagrada.
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Prontos e vigilantes!
Neste domingo virou-se uma página do ano litúrgico.
Mais uma vez voltamos ao Advento, e, enquanto o tempo
é tempo, enquanto temos tempo, vivamo-lo em "jubilosa
esperança", sempre prontos e vigilantes, como quer o
Senhor.
De uma coisa estamos certos: apesar dos
constrangimentos do presente, das incertezas e mesmo
tragédias do futuro, a última palavra é sempre de Deus,
que conduz a história não ao sabor do ritmo consumista
dos homens, dos interesses dos poderosos ou dos jogos
de poder dos governantes, mas segundo o Seu projeto
de salvação, concebido por amor e realizado em Jesus
Cristo, que não dispensa, de modo algum, o nosso
"trabalho de casa". Viva, pois, cada um, o Advento, como
tempo saboroso de exercitação da esperança, que é
proporcionado pela liturgia, para podermos celebrar,
pessoalmente e em família, com alegria, a festa do Deus
connosco, em dia de Natal.
Não tenhamos medo, nem sejamos ociosos em viver cada
advento, e de fazer de cada dia verdadeiro advento,
porque Deus não é pesadelo para ninguém e a vinda de
Seu Filho é a mais bela das notícias e a mais autêntica
prova da Sua fidelidade, que, longe de desistir de nós,
recria tudo de novo.
P. Fausto
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"Vamos ousar a alegria do Deus connosco - Jesus Cristo"
Ser Igreja alegre,
sem fronteiras!

Decorreu esta semana a primeira reunião
do renovado Conselho Pastoral
Paroquial. Ali se apresentou o nosso
plano pastoral sob o lema "Ser Igreja
alegre, sem fronteiras", inspirado na
exortação do Papa Francisco "A Alegria
do Evangelho". O documento que
contém lema, meta geral, objectivos e
calendarização está disponível no nosso
site para ser descarregado.
Iniciamos, desde de já uma reflexão, que
será continuada por um pequeno grupo,
sobre algumas iniciativas paroquiais que
se pretendem momentos alegres e
significativos de envolvimento de toda a
comunidade, como o mês de Maio, o
dia da comunidade e as festas de verão.
Une-nos, neste programa, a certeza de
que para sermos fiéis ao mandato e ao
Evangelho de Jesus, precisamos de "Ser
Igreja alegre, sem fronteiras!"

Pelo direito de nascer!

Este fim de semana, no final das
missas, quem estiver interessado
pode associar--se à Iniciativa
Legislativa de Cidadãos, apoiada pela
Conferência Episcopal, a fim de apoiar

Festa da Padroeira.
Imaculada Conceição
No próximo fim de semana decorre a
Festa da nossa Padroeira.
No dia 6, às 21h30, temos um concerto
com Coro de Câmara da Bairrada. Natal
Português é o título do concerto e
conta com a soprano Eva Braga Simões
e a direcção de Tiago Matias.
No dia 7, temos as habituais missas
dominicais, sabendo que às 19h, em
vez da Eucaristia, teremos uma
celebração litúrgica com o belíssimo
Hino do Akathistos (em honra da Virgem
Mãe de Deus).
No dia 8, solenidade da Imaculada
Conceição, temos as habituais missas
dominicais e às 16h, D. António
Moiteiro preside à Ordenação Diaconal
do Pedro Barros.

Chega o Advento e com ele a oportunidade de recentrar a nossa vida no dom
supremo, o melhor presente de Deus, que é o Seu Filho, Jesus Cristo, Emanuel,
Deus Connosco.
Com toda a diocese queremos ao longo dos quatro domingos próximos preparar
convenientemente o Natal que é Jesus.
Para tal, temos à nossa disposição uma caminhada muito simples que encontra na
estrela o seu símbolo comum. Esta caminhada, assente na liturgia da Palavra de
cada domingo, concretiza-se na assunção de um pequeno compromisso pessoal,
proposto para cada semana. A oração pessoal e comunitária revestem-se de singular
importância neste caminho. O cartão com uma oração comum, que oferecemos
neste primeiro domingo, ou o livro "Rezar no Advento", que pode ser adquirido,
são bons subsídios para a nossa oração.
Os nossos catequizandos já estão a receber, peça a peça, a estrela individual
para, em casa, a irem construindo junto ao presépio.

Primeira Semana: “VAMOS”

a maternidade e a paternidade direito a nascer.
Pretende-se que na Assembleia da
República seja discutida e aprovada
uma lei com medidas favoráveis à
Família e à Natalidade e também
ponha termo à gratuidade do aborto
legal, bem como dê a oportunidade
à mulher que pensa em abortar de
conhecer as consequências do seu
acto e os apoios que pode ter se
decidir prosseguir com a sua gravidez.

ORAÇÃO
Aqui estou, Senhor Deus,
para começar este Advento.
Não sei por onde me levarás
nesta estrada até ao Natal.
Não tenho palavras bonitas para Te dizer.
Só consigo dizer-Te que estou disponível.

Bate-me à porta!
Acorda-me!
Abre-me os olhos
para eu ver as surpresas
que para mim tens preparadas.

