INFORMAÇÕES

ABRIL

2015

Dia 05 DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR – Ano B
Act 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8; Jo 20, 1-9
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé); 9h (santiago); 10h (Vilar)
15h00 Visita Pascal em Vilar.

05 de ABRIL de 2015

REFLEXÃO

Dia 06 SEGUNDA-FEIRA - Act 2, 14. 22-33; Sal 15; Mt 28, 8-15
17h00 Reunião de Visitadores de doentes.
18h30 Oração de Vésperas, na igreja.
Dia 07 TERÇA-FEIRA - Act 2, 36-41; Sal 32; Jo 20, 11-18
não há cartório
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos
da iniciação cristã, no centro paroquial.
Dia 08 QUARTA-FEIRA - Act 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35
18h00 Missa em Santiago.
18h30 Oração de Vésperas, na igreja.
Dia 09 QUINTA-FEIRA - Act 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48
17h00 Oração pelas vocações dinamizada pelas comunidades religiosas da
Paróquia, com Adoração ao Santíssimo, Vésperas e Eucaristia.

Dia 11 SÁBADO - Act 4, 13-21; Sal 117; Mc 16, 9-15
10h00 Dia de reflexão e festa da Vida (8.º ano) com início no Seminário
de Aveiro e encerramento na missa das 19h, na Sé.
16h00 Concerto de órgão de tubos.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
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Dia 10 SEXTA-FEIRA - Act 4, 1-12; Sal 117; Jo 21, 1-14
15h00 Reunião de responsáveis da catequese da Infância, no centro
paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
18h30 Oração de Vésperas, na igreja.

Nº 1466

Páscoa de Cristo e nossa também!
Depois de 40 dias de caminhada quaresmal, finalmente,
a Festa da Páscoa de Jesus! A nossa está em curso,
porque ainda não subimos ao Calvário, nem vivemos o
nosso Tríduo.
Entretanto, a Igreja convida-nos a acompanhar aquelas
corajosas mulheres até ao sepulcro, no primeiro dia da
semana, para completar no corpo de Jesus o que não
puderam fazer antes. O carreiro pedregoso e a luz ainda
escassa dificultam a caminhada, apenas superada pelo
ardor e ansiedade de quem se quer reencontrar com
alguém querido. E agora, quem havia de remover aquele
pedregulho tão grande que tapava a entrada do sepulcro?
- Ainda não tinham compreendido que para Deus não há
coisas impossíveis e que é sempre d Ele a última palavra!
Chegadas ao local, encontraram o sepulcro aberto, mas
de Jesus nem sinal. A perplexidade e o medo fizeramnas correr de volta a anunciar a Pedro a sua experiência.
"Ressuscitou, não está aqui", continua a dizer-nos o Anjo.
E a Igreja não se cansa de fazer do Aleluia a expressão
da alegria sincera dos cristãos, que, em Cristo
Crucificado e Ressuscitado, têm a certeza da sua própria
ressurreição.

Dia 12 DOMINGO II DA PÁSCOA – Ano B
DOMINGO DA DIVINA MISERICÓRDIA
Act 4, 32-35; Sal 117; 1 Jo 5, 1-6; Jo 20, 19-31
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

Que esta certeza encha de alegria o coração de todos os
Paroquianos.
P. Fausto

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - Act 4, 23-31; Sal 2; Jo 3, 1-8
19h00 Solenidade da Dedicação da Igreja Catedral.
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Limpeza da Deposição do Senhor
Música na Catedral
No próximo sábado, dia 11 de
Abril, às 16h, está marcado um
concerto de órgão de tubos na
nossa igreja, a cargo de Liliana
Duarte, Susana Cabral,
Francisco Gomes e André Pires,
que são alunos do mestrado e
licenciatura em Órgão, da
Universidade de Aveiro. Este
concerto propõe a Audição
Integral da Colecção de
Prelúdios-Corais do Orgelbüchlein, de
Johann Sebastian Bach. É organizado
pela AMPO (Associação Musical ProOrgano) em parceria com a nossa
Paróquia e a Universidade de Aveiro. A
entrada é livre.
No dia 17 de Abril, às 21h30, as
paróquias do arciprestado de Aveiro
unem-se para organizar um concerto
espiritual a cargo de Teresa Salgueiro,

Retiro de
Doentes em Fátima

De 10 a 13 de Junho terá lugar em
Fátima um retiro para doentes e
pessoas em luto. As inscrições são
gratuitas e decorrem até ao dia 30 de
Abril, pedindo-se apenas uma
contribuição para a viagem. As
inscrições podem ser feitas na
secretaria paroquial ou pelos
contactos 234045494 ou 965416764.

que traz à nossa igreja a oratória
"Cânticos da Tarde e da Manhã". A
antiga voz dos Madredeus será
acompanhada por Marlon Valente, no
acordeão de Concerto, e por Óscar
Torres no contrabaixo. A entrada neste
concerto que conta ainda com a
participação especial do Coro da
Catedral é livre, havendo a possibilidade
de comprar o CD e o programa do
concerto.

Aula de Zumba solidária
No próximo sábado, dia 11, às 10h30,
na Escola Secundária Homem Cristo,
haverá uma aula de zumba, orientada
pela professora Claudia Póvoa. Tratase de uma iniciativa de angariação de
fundos do Secretariado Diocesano de
A n i m a ç ã o
Missionária e do
Voluntariado
Missionário da Orbis
- Cooperação e
Desenvolvimento. A
inscrição custa 2
euros e pode ser
feita no dia e no
local.

No tempo mais importante do ano litúrgico, a Semana Santa e a Oitava de Páscoa,
a nossa Paróquia está a promover uma pequena exposição de arte sacra no átrio
da nossa igreja. Chamamos-lhe "Paschalis Atrium" não só por se realizar no átrio
da igreja catedral de Aveiro, mas também por ser uma porta aberta, como nos
propomos no nosso plano pastoral paroquial, para ajudar a uma celebração mais
consciente do mistério central da nossa fé. Reparamos, com certeza, que,
particularmente a escultura da Deposição do Senhor, foi objecto de limpeza por
técnicas especializadas. Estava visivelmente muito suja. Colocamos também uma
barreira de segurança para que esta escultura possa ser contemplada sem ter
que ser tocada com as mãos, que vão deteriorando a obra. Pedimos a todos que
respeitem essa barreira para que os nossos vindouros possam, como nós, apreciar
a arte que nos catapulta para o Mistério de Deus! A todos, desde já, o nosso
reconhecimento.
Este pequena exposição, e outras que surgirão, inserem-se numa dinâmica mais
ampla, já iniciada, e que prevê, quanto antes, a reabertura do nosso espaço
museu, que se encontra encerrado há cerca de dois anos.

É Páscoa! Passa bem!
Levanta-se o sol matutino
erguem-se vozes de louvor
ao Rei dos Reis, nosso Salvador,
que une o humano e o divino.
Ecoa sobre a terra a alegria
que ninguém poderá calar!
É a nossa vez de anunciar
"Cristo Ressuscitou", como Maria.

É a Páscoa do Senhor
e é nossa também.
Vivamos com gratidão!
É a hora alta do Amor,
É Páscoa! Passa bem,
minha irmã e meu irmão!
P. JAC

