INFORMAÇÕES

FEVEREIRO

2015

Dia 01 DOMINGO IV DO TEMPO COMUM – Ano B
Deut 18, 15-20; Sal 94; 1 Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
10h30 Acção de graças pelo aniversário dos Bombeiros Velhos.
16h00 Encontro dos Consagrados da Diocese, no centro paroquial
19h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano, na Sé.

01 de FEVEREIRO de 2015

REFLEXÃO

Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
Mal 3, 1-4 ou Hebr 2, 14-18; Sal 23; Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 22-32
17h00 Reunião de visitadores de Doentes, na sacristia de cima.
Dia 03 TERÇA-FEIRA - S. Brás, bispo e mártir – S. Anscário, bispo
Hebr 12, 1-4; Sal 21; Mc 5, 21-43
09h30 Formação Permanente do Clero, em Albergaria (termina às 17h).
21h30 Reunião de direcção do agrupamento 191 Aveiro.
21h30 Reunião da ACR, na cave da igreja de Vilar.
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da
Iniciação Cristã, no centro paroquial.

Nº 1457

Haja profetas!
De muitos modos falou Deus pelos profetas e, por último,
falou-nos por Seu Filho, diz-nos S. João, e continua a falar-nos, porque não emudeceu, nem cansou de tanto insistir
e esperar, nem desistiu irritado pelos atropelos e atrocidades
que se cometem.

Dia 05 QUINTA-FEIRA - S. Águeda, virgem e mártir
Hebr 12, 18-19.21-24; Sal 47; Mc 6, 7-13
09h30 Formação Permanente do Clero, em Albergaria (termina às 17h).
17h00 Oração pelas vocações dinamizada pelas comunidades religiosas da
Paróquia, com Adoração ao Santíssimo, Vésperas e Eucaristia.
21h00 Formação Bíblica no Seminário de Aveiro.
21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no salão Nossa Senhora da Glória.

No tempo de Jesus havia Escolas Bíblicas e muitos
especialistas nas Sagradas Escrituras, mas faltava-lhes a
autoridade que vem do testemunho alegre, feliz e coerente
da vida; o mesmo não acontecia com Jesus, que era escutado
com respeito e admiração e seguido com entusiasmo, porque
falava " como quem tem autoridade" e não como os escribas.

Dia 06 SEXTA-FEIRA - SS. Paulo Miki e Companheiros, mártires
Hebr 13, 1-8; Sal 26; Mc 6, 14-29
15h00 Reunião das responsáveis da catequese de infância, no salão nobre.
17h00 Missa em Vilar.
Dia 07 SÁBADO - FESTA DAS CINCO CHAGAS DO SENHOR
Is 53, 1-10; Sal 21; Jo 19, 28-37 ou Jo 20, 24-29
09h30 [EM]FORMA para todos os agentes de pastoral juvenil, (termina às 16h),
no centro paroquial de S. Bernardo.
14h00 Festa das Bem-aventuranças (7.º ano), no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 08 DOMINGO V DO TEMPO COMUM – Ano B
Job 7, 1-4.6-7; Sal 146; 1 Cor 9, 16-19.22-23; Mc 1, 29-39
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
10h00 Formação para novos MEC's, no centro paroquial (termina às 18h).
16h00 Ordenação diaconal do João Santos presidida por D. António Moiteiro, na Sé.
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Dia 04 QUARTA-FEIRA - S. João de Brito, presbítero e mártir
Hebr 12, 4-7. 11-15; Sal 102; Mc 6, 1-6
09h30 Formação Permanente do Clero, em Albergaria (termina às 17h).
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Reunião da Comissão de Liturgia do Agrupamento 794 Vilar.

Em tempos difíceis, como os nossos, ainda são mais precisos
profetas que transmitam a Palavra e a vontade de Deus e os
cristãos devem estar na primeira linha no exercício desse
profetismo, apesar de a vida de muitos baptizados pouco
corresponder ao ideal que Jesus aponta e que é claramente
reconhecido como segredo do êxito da Sua pregação.

A Palavra e a autoridade de Jesus continuam na Igreja, na
medida em que os Baptizados - Bispos, Padres, Religiosos/as
e Leigos - digam e sobretudo pratiquem o Evangelho, tornando
as suas vidas verdadeira e feliz notícia.
Quem dera se pudesse dizer sempre de cada cristão que
faz o que diz e diz o que faz! Se assim fosse, a Igreja seria
mais santa e o mundo mais humano, pacífico e fraterno.
P. Fausto
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Forum de Pais:

[EM]FORMA
Oração, Caminho de Amor!

Uma Família Católica
No próximo dia 21, às 15h, promovemos
a segunda edição do Fórum de Pais,
um espaço de reflexão e partilha para
todos as famílias (encarregados de
educação) das crianças, adolescentes
e jovens da nossas catequese. "A
Família, Escola de Fé" é o tema deste
segundo encontro que traz até nós o
Casal Teresa e Niall Power, com os seus
filhos, a fim de partilhar a sua
experiência e testemunho de família
católica. Se quiser conhecer melhor
os nossos convidados visite desde já o
seu blogue familiar:
http://umafamiliacatolica.blogs.sapo.pt

O Secretariado Diocesano da Pastoral
Juvenil lança a proposta [EM]FORMA
para todosos agentes de pastoral
juvenil, que decorrerá no próximo
sábado das 9h30 às 16h00, no Centro
Paroquial de S. Bernardo.
No ano da vida consagrada e do
cinquentenário do nascimento de
Santa Teresa de Ávila, dedica-se este
tempo de formação à oração. “Vamos
(re)aprender formas de rezar! Vamos
experimentar fazendo, com o
Pe. Jeremias e as Irmãs Carmelitas
Descalças de Aveiro”, refere o SDPJV.
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Dia do Doente em Aveiro

Sínodo sobre a Família:

Caminhada de Quaresma:

Respostas nas paróquias

"Jesus é o Filho de Deus:
Escuta-O"

Decorreu esta sexta-feira, em
S. Bernardo, uma primeira sessão de
trabalho, que reuniu dezenas de
pessoas de todas as paróquias do
arciprestado de Aveiro para tomar
contacto com os Lineamenta e as 46
perguntas que lhe estão anexas, no
âmbito do Sínodo dos Bispos dedicado
à Família.
Agora, em cada uma das paróquias, é
hora de pormos mãos à obra para dar
resposta às questões lançadas,
especialmente as da segunda parte do
documento (perguntas número 7 à 22).
Este trabalho de resposta pode ser
feito em família ou grupos de famílias,
nos nossos grupos paroquiais
(catequese, liturgia, acção social) e
nos movimentos, institutos religiosos
e associações de fiéis. Além disso, a
partir do Conselho Pastoral Paroquial
desta semana, estudaremos a melhor
forma de envolver toda a comunidade
neste trabalho.
Sabemos desde já que todos os
contributos são bem vindos e deverão
ser entregues na secretaria paroquial
até ao dia 22 de Fevereiro.

Reunião do
Conselho Pastoral Paroquial
Esta quinta-feira reúne pela segunda
vez o nosso conselho pastoral
paroquial. Trataremos de reflectir
sobre três iniciativas congregadoras da
comunidade cristã: o Dia da
Comunidade Paroquial, as Festas de
Verão, e o Mês de Maio. Além disso,
também o tempo da Quaresma e o
Sínodo sobre a Família serão olhados
com a devida atenção.

Local: Lar das Dominicanas, no Bairro
de Santiago:
10h00 Acolhimento
10h30 Oração inicial
11h00 Reflexão: Direitos e Deveres dos
Doentes
12h30 Almoço partilhado (cada pessoa
deve levar o seu almoço). Será
servida uma sopa quente aos
participantes
14h30 Plenário
15h30 Preparação da Eucaristia
16h00 Celebração da Eucaristia (no
Hospital de Aveiro)
17h00 Bênção final

A diocese de Aveiro apresentou a
proposta de Caminhada de Quaresma
para este ano. "Jesus é o Filho de
Deus: Escuta-O" é o lema que nos
congrega
neste
caminho
de
preparação da Páscoa e baseia-se na
Liturgia da Palavra dos Domingos da
Quaresma. Entretanto, esta quinta-feira, na reunião do Conselho Pastoral
Paroquial, trataremos de programar a
sua implementação na nossa
comunidade. No nosso site, além do
guião da caminhada diocesana, poderá
ainda encontrar e ler a mensagem do
Papa Francisco para o tempo
quaresmal.

Padres em formação

Esta semana, de terça a quinta-feira,
o Clero diocesano reúne para a já
habitual jornada de formação
permanente, na Casa Diocesana de
Albergaria-a-Velha. Os trabalhos
decorrem ente as 9h30 e as 17h pelo
que os sacerdotes só depois disso
estarão no cartório paroquial para
atender.

