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13 de SETEMBRO de 2015 Nº 1483

"E vós quem dizeis que Eu sou?"

Dia 13 DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM – Ano B
Is 50, 5-9a; Sal 114; Tg 2, 14-18; Mc 8, 27-35
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé)

19h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano, no Primeiro Aniversário do seu
múnus episcopal em Aveiro, na Sé.

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA - Exaltação da Santa Cruz – FESTA
Num 21, 4b-9  ou  Filip 2, 6-11; Sal 77; Jo 3, 13-17

15h30 Reunião de catequistas do 2.º ano, no centro paroquial.

21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no centro paroquial.

Dia 15 TERÇA-FEIRA - Nossa Senhora das Dores
1 Tim 3, 1-13; Sal 100  ou  Hebr 5, 7-9; Sal 30; Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35

15h30 Reunião de catequistas do 1.º ano, no centro paroquial.

21h30 Reunião da direcção do agrupamento 191-Aveiro.

Dia 16 QUARTA-FEIRA - S. Cornélio, papa, e S. Cipriano, bispo, mártires
1 Tim 3, 14-16; Sal 110; Lc 7, 31-35

15h00 Reunião do Grupo de Vida Ascendente, no Seminário.

15h30 Reunião de catequistas do 4.º ano, no centro paroquial.

Dia 17 QUINTA-FEIRA - S. Roberto Belarmino, bispo e doutor da Igreja
1 Tim 4, 12-16; Sal 110; Lc 7, 36-50

15h30 Reunião de catequistas do 3.º ano, no centro paroquial.

Dia 18 SEXTA-FEIRA - 1 Tim 6, 2c-12; Sal 48; Lc 8, 1-3
15h30 Reunião geral das catequistas da infância, no centro paroquial.

Dia 19 SÁBADO - S. Januário, bispo e mártir
1 Tim 6, 13-16; Sal 99; Lc 8, 4-15

        RETOMAMOS OS HORÁRIOS HABITUAIS
19h00 Missa vespertina na Sé.

19h00 Missa vespertina em Santiago.

Dia 20 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM – Ano B
Sab 2, 12. 17-20; Sal 53; Tg 3, 16 – 4, 3; Mc 9, 30-37
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

09h00 Missa da Festa em honra de Nossa Senhora da Ajuda e do Apóstolo
S. Tiago (centenário da capela), no lugar de S. Tiago.
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Se até agora, Jesus, na perspectiva de S. Marcos, privilegia

o contacto com as multidões, não fugindo mesmo ao

confronto com os seus opositores, parece fazer da

catequese aos discípulos, a partir de hoje, o centro das

suas preocupações.

Jesus não quer gente como papagaios, dispensa jornalistas

e não se deixa influenciar por comentários; quer saber dos

Seus discípulos o que realmente pensam. Quer respostas

pessoais e não decoradas: "E vós quem dizeis que Eu sou?"

Passados dois mil anos, a pergunta continua oportuna, porque

o cristão não pode ser mero repetidor de fórmulas, ainda

que conformes à verdade, e para esta resposta não servem

os livros nem os catecismos. Há-de ser a experiência pessoal

com Cristo que nos leve a proclamar, pessoalmente e sem

ambiguidades, como Pedro, "Tu és o Messias".

Quem é Cristo para mim? Que significado tem Ele para mim?

Que lugar ocupa na minha vida? Estas são questões cuja

resposta, sem vir em livros ou catecismos, devemos dar hoje

a quem nos "perguntar das razões da nossa esperança". Ser

teólogo não é condição para ser discípulo de Cristo mas,

sim, levar a cruz e segui-Lo, livre e fiel no serviço, até à

morte. Querer fugir à cruz, além de lhe duplicar o peso,

faz-nos incorrer no risco de trair a própria vocação e

desdizer a nossa fé no valor redentor do sofrimento e morte

do Senhor.

P. Fausto



Catequese para todos!

Crianças, adolescentes, jovens e adultos! Na nossa
comunidade temos catequese e formação cristã
para todas estas fases da vida. E todas são
importantes e todas são necessárias.

Informamos a seguir os horários dos nossos grupos
de catequese. Pedimos, agora, que, quanto antes,
se façam as inscrições e renovações na secretaria
paroquial.

A catequese nos grupos das crianças, adolescentes
e jovens iniciará no dia de cada grupo na semana de 5 a 10 de Outubro.

No sábado dia 10, entre as 15h30 e as 20h, decorrerá uma actividade para os
grupos do 7º ano em diante.

Em relação à catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos
da Iniciação Cristã ainda não está fixado o arranque, mas a inscrição deve ser
feita desde já.

Retoma
dos horários habituais

A partir do próximo sábado, dia 19,
retomamos os horários habituais no
que diz respeito às Eucaristias
(dominicais e feriais), às Confissões, à
oração comunitária de Vésperas (aos
sábados e domingos) e à Exposição do
Santíssimo Sacramento (ao sábado).
Também os horários de funcionamento
da sacristia e da secretaria paroquial
voltam à sua normalidade. Os placards
dos locais de culto e do centro
paroquial, assim como os locais de
informação digital (site e facebook),
serão oportunamente actualizados.

Peregrinação Paroquial

A nossa Peregrinação Paroquial
tem passagem assegurada pelos
santuários marianos de Nossa
Senhora da Lapa (Sernancelhe) e
Nossa Senhora dos Remédios
(Lamego). Sairemos às 8h e chegaremos pelas 20h do dia 26 de Setembro.

Teremos Missa campal no recinto do Santuário de Nossa Senhora da Lapa (se
chover temos local abrigado para a celebração) e o almoço-convívio decorre no
parque de merendas. Há alguns restaurantes na localidade, todavia convidamos
os que quiserem e puderam a levar farnel. Depois de almoço teremos um tempo
de animação e convívio e seguiremos para Lamego, onde faremos uma oração
mariana.

Além do encontro e convívio que possibilita esta peregrinação queremos ainda,
no princípio de um novo ano, colocar aos pés de Nossa Senhora a nossa
comunidade, em todos os seus membros, e o plano pastoral que nos propomos
viver em 2015-2016.

Nesse dia, não haverá missas vespertinas na Paróquia.

Horários de catequese

1.º ano
Terça-feira, 16h30
Sábado, 11h
Santiago: terça-feira,18h30

2.º ano
Segunda-feira, 16h30
Sábado, 9h30
Santiago: Quinta-feira, 18h30

3.º ano
Quarta-feira, 16h30
Sábado, 11h
Santiago: segunda-feira, 18h30

4.º ano
Quarta-feira, 16h30
Sábado, 9h30

5.º ano
Terça-feira, 18h30

6.º ano
Quinta-feira, 18h30

7.º ano
Segunda-feira, 18h30

8.º ano
Segunda-feira, 18h30

9.º ano
Terça-feira, 18h30

10.º ano
Sexta-feira, 18h30

11.º ano
Segunda-feira, 18h30

Jovens+
Quinta-feira, 18h30

Adultos
Terça-feira, 21h30

Preparação para os Sacramentos da Iniciação
Cristã
Terça-feira, 21h30

Novo ano escolar

Uma palavra de saudação e de estímulo
a todos quantos iniciam, por estes dias,
o seu tempo de estudos. Desde as
crianças que entram pela primeira vez
para a escola até aos jovens que
ingressam no ensino superior, a todos
desejamos um novo ano proveitoso, de
crescimento integral. Especialmente
aos jovens que ingressam na
Universidade pedimos que consultem,
no nosso site, informações dos
respectivos serviços diocesanos de
Pastoral do Ensino Superior.


