
DEZEMBRO / JANEIRO    2014

Dia 28 FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ – Ano B
Sir 3, 3-7, 14-17a (gr, 2-6, 12-14); Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 22-40
ou   Gen 15, 1-6; 21, 1-3; Sal 104; Hebr 11, 8.11-12.17-19; Lc 2, 22-40

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

Dia 29 SEGUNDA-FEIRA - 1 Jo 2, 3-11; Sal 95; Lc 2, 22-35

Dia 30 TERÇA-FEIRA - 1 Jo 2, 12-17; Sal 95; Lc 2, 36-40
12h30 Almoço de Natal do Clero de Aveiro.
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da

Iniciação Cristã, no centro paroquial.

Dia 31 QUARTA-FEIRA - 1 Jo 2, 18-21; Sal 95; Jo 1, 1-18
08h30 Missa na Sé.
18h00 Missa vespertina em Santiago.
19h00 Missa vespertina na Sé.

Dia 01 SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS - Dia Mundial da Paz

Num 6, 22-27; Sal 66; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Não há missa às 8h30.
10h00 -  Missa em Vilar;
10h30  12h - 19h -  Missa na Sé.

Dia 02 SEXTA-FEIRA - SS. Basílio Magno e Gregório de Nazianzo, bispos
1 Jo 2, 22-28; Sal 97; Jo 1, 19-28

15h00 Reunião dos responsáveis da catequese da Infância, centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
20h00 Cantar dos Reis pela paróquia.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Dia 03 SÁBADO - Santíssimo Nome de Jesus
1 Jo 2, 29 – 3, 6; Sal 97; Jo 1, 29-34

15h00 Ensaio para a cerimónia da entrega do Ramo da Irmandade do
Santíssimo Sacramento.

19h00 Missa na Sé e em Santiago.
20h00 Cantar dos Reis, no adro da Sé, no fim da missa.

Dia 04 SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR – Ano B
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Cerimónia da entrega do Ramo da Irmandade do Santíssimo

Sacramento, seguindo-se almoço convívio.
15h00 Festa dos Reis no Patronato de Vilar.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

 Dia 05 - 19h00 - Celebração dos 50 anos da declaração de Santa Joana como
Padroeira da Diocese de Aveiro. Missa presidida por D. António Moiteiro.

Ainda soam fortes os ecos dos coros celestes, a anunciar
ao mundo o Nascimento do Messias, e já nos detemos sobre
a família de Jesus.

A vida familiar de Jesus não devia diferenciar-se da que viviam
os seus conterrâneos. Dado o ambiente modesto,
externamente devia ser uma família simples, discreta, e,
mesmo, apagada, igual às demais famílias da sua terra,
fortemente imbuída e solidamente construída nas palavras
sábias do livro do Ben-Sirá. A única diferença em relação às
outras famílias - e essa, sim, era abismal! - estava no clima
de intensidade espiritual em que Jesus, Maria e José viviam
e no amor que os unia e que os torna absolutamente
exemplares.

Numa sociedade que tende a relegar o ambiente familiar
para o reino das fábulas, necessitamos de recordar a
convivência com os pais, o respeito e carinho para com
eles, a assistência afetiva e efetiva, que lhes é devida, a
ajuda moral, material e espiritual, se necessária, como nos
diz o Livro do Ben-Sirá, e S. Paulo na carta aos Colossenses
em relação a todos os membros da família.

Maria alimentou Jesus de leite, de cuidados e de sonhos e
José providenciou pelo seu sustento e proteção; ambos se
esmeraram na sua educação integral, humana e religiosa,
mas, conscientes de que nenhum filho é feliz vivendo só de
pão, proporcionaram-Lhe a mais bela experiência humana
de Amor e de Deus. É uma Família original!

Que a Sagrada Família de Nazaré que hoje celebramos
abençoe as nossas famílias.

P. Fausto
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O novo ano inicia-se, na liturgia, com
a solenidade de Santa Maria Mãe de
Deus. Eis os horários das nossas
celebrações:
Dia 31
  8h30: Missa na Sé
  18h: Missa vespertina em Santiago
  19h: Missa vespertina na Sé
Dia 1
  10h: Missa em Vilar
  10h30, 12h e 19h: Missas na Sé
Atenção que no dia 1 não há missa às 8h30.

Horários das celebrações
da Passagem de Ano

Jesus, Maria e José,
em Vós, contemplamos
o esplendor do verdadeiro amor,
a Vós, com confiança, nos dirigimos.

Sagrada Família de Nazaré,
tornai as nossas famílias
lugares de comunhão e cenáculos de oração,
escolas autênticas do Evangelho
e pequenas Igrejas domésticas.

Sagrada Família de Nazaré,
que nunca mais se faça, nas famílias, experiência
de violência, egoísmo e divisão:
quem ficou ferido ou escandalizado
depressa conheça consolação e cura.

Sagrada Família de Nazaré,
que o próximo Sínodo dos Bispos
possa despertar, em todos, a consciência
do carácter sagrado e inviolável da família,
a sua beleza no projecto de Deus.

Jesus, Maria e José,
escutai e atendei a nossa súplica.

Papa Francisco

ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA

Em Vilar, os diferentes grupos e
movimentos ali existentes (CNE, ACR,
Vicentinas...) cantarão os Reis na tarde
e noite de sábado, dia 3. Por sua vez,
os escuteiros do agrupamento 191
Aveiro e os jovens da catequese do 9.º
ao 12.º ano e seus catequistas e
animadores cantarão os Reis noutras
zonas do centro da Paróquia, quer nas
noites de sexta-feira, dia 2, quer no
sábado, dia 3. Neste sábado, no final
da missa das 19h, no adro da Sé, os
grupos estarão juntos para cantar os
Reis à comunidade.
Trata-se de uma iniciativa assumida
pelos mais jovens da Paróquia para
manter vivas as tradições da quadra do
Natal, promovendo experiências
significativas e alegres de encontro.

Cantar
dos
Reis

A equipa sacerdotal e redactorial do Diálogo
deseja a todos os paroquianos um Próspero Ano de 2015!

No dia 5 de Janeiro celebram-se os 50
anos da declaração de Santa Joana
Princesa como Padroeira da Cidade e
Diocese de Aveiro. Esta declaração foi
feita pelo Papa Paulo VI, através do
breve pontifico "Sanctitatis Flos" (A flor
da santidade). Neste documento o
Papa recentemente beatificado
escreve: "Nós, portanto, de muito bom
grado (...) pelo nosso poder apostólico,
por este breve perpetuamente
confirmamos ou constituímos e
declaramos a bem-aventurada Joana,
Princesa de Portugal, como principal
padroeira junto de Deus em favor da
cidade e de toda a diocese de Aveiro".

Santa Joana Princesa, Padroeira!

Para assinalar esta data
foi preparado o
seguinte programa:

Dia 4:
Missa na Igreja
Matriz da paróquia
de Santa Joana,
presidida pelo
Bispo diocesano, às
11h;
Sessão evocativa na Igreja do Convento
de Jesus (Museu de Aveiro), às 16h.

Dia 5:
Missa na Catedral presidida pelo Bispo
diocesano, às 19h.

O Papa Francisco escreve na
mensagem para o dia mundial da paz,
intitulada "Já não escravos, mas
irmãos":
(…) Sabemos que Deus perguntará a
cada um de nós: Que fizeste do teu
irmão?. A globalização da indiferença,
que hoje pesa sobre a vida de tantas
irmãs e de tantos irmãos, requer de
todos nós que nos façamos artífices
duma globalização da solidariedade e
da fraternidade que possa devolver-
lhes a esperança e levá-los a retomar,
com coragem, o caminho através dos
problemas do nosso tempo e as novas
perspectivas que este traz consigo e
que Deus coloca nas nossas mãos.(…)
Consulte a mensagem no nosso site.

Dia Mundial da Paz

No próximo dia 11, às 16h, na nossa
igreja decorrerá um concerto solidário
a favor da ADAV. A concerto apresenta-
se Leonardo Moço que trará obras
para órgão de tubos de Bach,
Couperin, Daquin e Louis Vierne.
Esta organização decorre em parceria
com a EDMUSA que, no dia anterior
promove mais uma acção de formação
para organistas. Como complemento
desta formação, o acompanhamento
da Missa das 19h, do dia 11, estará a
cargo de um dos participantes da
formação.
As crianças das famílias apoiadas pela
ADAV, a quem se destinam os géneros
recolhidos, necessitam especifica-
mente de fraldas, leite até aos doze
meses e ainda leite UHT.

Concerto Solidário


