INFORMAÇÕES

ABRIL / MAIO

2015

Dia 26 DOMINGO IV DA PÁSCOA – Ano B
Act 4, 8-12; Sal 117; 1 Jo 3, 1-2; Jo 10, 11-18
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
09h00 Dia de S. Jorge promovido pela Junta Regional do CNE, em Santa Joana
(termina às 17h30).
16h00 Concerto pelo Coro de Câmara “Voz Nua” e Coro Juvenil “Novas
Vozes”, na Sé.
REFLEXÃO

26 de ABRIL de 2015

Dia 27 SEGUNDA-FEIRA - Act 11, 1-18; Sal 41; Jo 10, 1-10
Passeio convívio do Clero Diocesano (não há missa às 8h30)
17h30 Ensaio para a Primeira Comunhão, no centro paroquial.
Dia 28 TERÇA-FEIRA - S. Pedro Chanel – S. Luís Maria Grignion de Montfort
Act 11, 19-26; Sal 86; Jo 10, 22-30
10h00 Assembleia do Fundo Diocesano de Compensação do Clero, no
Seminário de Santa Joana.
17h30 Ensaio para a Primeira Comunhão, no centro paroquial.
19h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da
iniciação cristã, no centro paroquial.
Dia 29 QUARTA-FEIRA - S. Catarina de Sena, Padroeira da Europa
1 Jo 1, 5 – 2, 2; Sal 102; Mt 11, 25-30
17h30 Ensaio para a Primeira Comunhão, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 01 SEXTA-FEIRA - S. José Operário
Act 13, 26-33; Sal 2; Jo 14, 1-6 ou
Gen 1, 26 – 2, 3 ou Col 3, 14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13, 54-58 (próprio)
17h00 Missa em Vilar.
17h30 Ensaio para a Primeira Comunhão, no centro paroquial.
Dia 02 SÁBADO - S. Atanásio, bispo e doutor da Igreja
Act 13, 44-52; Sal 97; Jo 14, 7-14
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 03 DOMINGO V DA PÁSCOA – Ano B
Act 9, 26-31; Sal 21; 1 Jo 3, 18-24; Jo 15, 1-8
Missas: 8h30, 10h, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
09h30 Festa da Eucaristia (Primeira Comunhão), (A missa das 10h30 é
antecipada uma hora).
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Dia 30 QUINTA-FEIRA - S. Pio V, papa
Act 13, 13-25; Sal 88; Jo 13, 16-20
17h30 Ensaio para a Primeira Comunhão, no centro paroquial.

Nº 1469

"o Bom Pastor"!
Culminando uma semana de oração pelas vocações,
celebramos, em pleno tempo pascal, Jesus Cristo, o Bom
Pastor. Ao evocá-Lo deste modo, reafirmamos a fé da
Igreja nAquele que, depois da Ressurreição, acompanha,
clarifica e prepara os discípulos para O seguirem em
tudo e apesar de tudo. E continua a fazê-lo. A Sua
presença e cuidado inspiram-nos confiança e dão-nos a
certeza de que somos sempre conduzidos por Deus, que
nunca nos engana nem abandona.
Faz-nos bem celebrar Jesus Cristo, o Bom Pastor, para
crescer em nós a consciência do Amor que Deus nos tem
e de quão importantes somos para Deus, que, não
hesitando "trocar" a sua vida pela de cada um de nós,
diz, com toda a verdade, que não é como os mercenários,
a quem apenas interessam números e negócios…
Ao afirmar-se "o Bom Pastor", Jesus, mais uma vez, nos
confirma que Deus se interessa plenamente com cada
pessoa, que não desiste de ninguém e que
verdadeiramente quer a nossa felicidade, fazendo com
que a sua presença solícita, íntima e misericordiosa,
nos faça cantar com o salmista "O Senhor é meu Pastor,
nada me faltará". Sendo verdade, não falte nunca a
confiança no Pastor e o esforço de fidelidade à missão
de que nos constitui também responsáveis.
P. Fausto
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MêsdeMaio-MêsdeMaria-2015

Festa da Eucaristia:
Primeira Comunhão

Oração do Terço

Na Sé (Igreja Matriz), às 21h30
Dia 4: Grupo do 10.º ano
Dia 5: Movimento Vida Ascendente
Dia 6: Visitadores de Doentes
Dia 7: MEC's
Dia 8: Grupos Corais
Dia 11: Pastoral Familiar e Equipas de
Nossa Senhora
Dia 13: Procissão de Velas em Santiago
Dia 14: Oficinas de Oração e Vida
Dia 15: Grupos do 5.º, 6.º ano e 8.º ano
Dia 18: Irmandades
Dia 19: Zeladoras do Templo
Dia 20: Elementos do Conselho
Pastoral
Dia 21: Grupo do 12.º ano
Dia 22: Grupo do 9.º ano
Dia 25: Agrupamento 191-Aveiro
Dia 26: Catequese de Adultos e Grupo
de Preparação para o Crisma
Dia 27: Leitores
Dia 28: Grupo Jovens+ (11.º ano)
Dia 29: OFS
Dia 30: Procissão de Velas e
encerramento do Mês de
Maria
Em Santo António às 18h30
Em Vilar às 21h
Em Santiago às 21h30
Nos Santos Mártires (Alboi) às 21h30

No próximo domingo, dia 3 de Maio,
Dia da Mãe, as crianças do 3.º ano da
catequese celebram a Festa da
Eucaristia, a sua Primeira Comunhão.
Para prepararmos bem esta festa, esta
semana, haverá ensaios, de segunda a
sexta-feira, às 17h30, no centro
paroquial. No domingo, a Eucaristia
será às 10h e as crianças deverão estar
no centro paroquial às 9h30.
Depois, na segunda feira dia 4, as
crianças e seus pais são convidados a
celebrar a Eucaristia às 19h, na Sé.
Também já sabemos que o horário para
o aluguer de túnicas destinadas à festa
da Primeira Comunhão é de segunda a
quinta-feira das 17h às 19h, no centro
paroquial.
Enquanto comunidade, alegremo-nos
com estas crianças que recebem Jesus
pela primeira vez, na comunhão
sacramental. E peçamos, todos juntos,
para que seja a primeira de muitas.

Retiro de Doentes
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 final deste
mês de Abril, pedindo-se apenas uma
contribuição para a viagem. As
inscrições podem ser feitas na
secretaria paroquial ou pelos
contactos 234045494 ou 965416764.

Consternação e indignação é o sentimento que une várias organizações da Igreja
Católica numa manifestação de solidariedade e de alerta para a atual situação de
muitos migrantes que têm sido ultrajados na sua dignidade humana ao tentarem
atravessar fronteiras à procura das mais básicas condições para a sua sobrevivência.
Este ano, mais de 1500 pessoas morreram no Mar Mediterrâneo, um número 50
vezes superior ao de 2014. Os acontecimentos dos últimos dias obrigam-nos a não
ficar calados, sob pena de sermos cúmplices de um verdadeiro massacre que
deveria envergonhar o mundo, particularmente os que têm responsabilidades
políticas. Disse o Papa Francisco: "São homens e mulheres como nós, irmãos que
procuram uma vida melhor, famintos, perseguidos, feridos, explorados, vítimas de
guerras. Procuram uma vida melhor, procuravam a felicidade."
Assim, pede-se que todos, coloquem nas suas janelas um pano branco ou usem
uma peça de roupa branca e se unam, em oração ou num minuto de silêncio, aos
milhares de pessoas que se sentem solidárias com todos os que buscam uma vida
melhor para si e para as suas famílias e partem diariamente das suas terras na
procura legítima de melhores condições de vida.
Esta iniciativa propõe ainda uma oração para a bênção da mesa, a ser rezada em família.
Oração para a bênção da mesa
Senhor, nosso Deus,
nós vos damos graças pelo alimento que partilhamos.
Nos vos pedimos por todos os que,
sem terem o necessário para viver,
buscam na Europa um futuro melhor.
E, em especial, por aqueles que,
em tão grande número,
morrem no Mediterrâneo.
Nós vos pedimos sabedoria
para os responsáveis dos governos e para cada um de nós,
que nos leve a encontrar soluções justas e solidárias,
capazes de pôr termo à fome.
Que, quando nos apresentarmos diante de Vós,
possamos reconhecer-nos como membros
de uma só família humana com alimento para todos.
Por Cristo, nosso Senhor.
Amen.

