INFORMAÇÕES

OUTUBRO / NOVEMBRO

2015

Dia 25 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM – Ano B
Jer 31, 7-9; Sal 125; Hebr 5, 1-6; Mc 10, 46-52
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
02h00 MUDANÇA DE HORA (deve atrasar o seu relógio 1h)
12h00 Festa do Acolhimento (1.º ano).
14h00 Assembleia Diocesana do Renovamento Carismático (termina com a
Eucaristia às 19h).
15h00 Acção de formação para visitadores de doentes sob o tema “A visita à
Pessoa Doente”, promovida pelo Secretariado da Pastoral da Saúde, no
Seminário de Santa Joana (termina às 17h).

REFLEXÃO

28 de OUTUBRO de 2015

Dia 26 SEGUNDA-FEIRA - Rom 8, 12-17; Sal 67; Lc 13, 10-17
21h00 Apresentação da caminhada de Advento, no Seminário de Santa Joana.
22h00 Reunião dos Grupos de Jovens do Arciprestado de Aveiro, no Seminário de
Santa Joana.
Dia 27 TERÇA-FEIRA - B. Gonçalo de Lagos, presbítero
Rom 8, 18-25; Sal 125; Lc 13, 18-21
19h00 Missa na igreja de Santo António (não há missa na Sé).
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos da
Iniciação, no centro paroquial.

Dia 29 QUINTA-FEIRA - Rom 8, 31b-39; Sal 108; Lc 13, 31-35
Dia 30 SEXTA-FEIRA - Rom 9, 1-5; Sal 147; Lc 14, 1-6
17h00 Missa em Vilar.
Dia 31 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Sal 93; Lc 14, 1. 7-11
15h30 Reunião de pais do 4.º ano, no centro paroquial.
Dia 01 SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS – Ano B
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1 Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
16h00 Celebração da Palavra nos Cemitérios Central e Sul.
Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
Is 25, 6a-7-9; Sal 22; 1 Tes 4, 13-18; Jo 6, 51-58 (não há missa às 8h30 na Sé)
10h30 Missa no Cemitério Central, presidida por D. António Moiteiro.
16h00 Missa no Cemitério Sul.
19h00 Missa na Sé.

A força do grito!
O evangelho deste domingo relata mais um encontro de
Jesus com gente da margem, desta vez um homem, de nome
Bartimeu, que pouco tinha que o recomendasse. Pedinte e
cego, estava sentado à beira da estrada, à saída da cidade
de Jericó. Para ele não havia sol, nem horizontes e o dia
era sempre noite.
Invisual e dependente, mantinha-se sentado e abandonado
à sorte, até ouvir dizer que Jesus passava e gritou, gritou
até incomodar os transeuntes: "Jesus, Filho de David, tem
piedade de mim". E uma réstia de esperança nasceu!
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Dia 28 QUARTA-FEIRA - S. Simão e S. Judas, Apóstolos – FESTA
Ef 2, 19-22; Sal 18 A; Lc 6, 12-19
15h00 Reunião dos grupos do Moviento Vida Ascendente (N.ª Sr.ª Glória e St.ª
Joana), no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
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O episódio deste evangelho repete-se hoje e o exemplo de
Jesus mantém-se luminoso, e, ainda que não sejamos capazes
de erradicar uma forma sequer de pobreza que afecte a
humanidade, não podemos baixar os braços e fazer de conta
que nada se passa…
Os cristãos não podem tomar a atitude daqueles que
mandam calar o cego, para que não incomode e deixe livre
o caminho. Devem sim imitar a atitude de Jesus: parar,
escutar, tomar conhecimento e fazer o possível por
responder à situação concreta. Não há outra maneira de
manifestar hoje a vontade salvadora de Deus, nem de viver
as Obras de Misericórdia, que continuam a ser para todos,
crentes e não crentes, a tradução concreta do Evangelho.
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Todos os Santos
e Fiéis Defuntos
Na comemoração dos Fiéis Defuntos,
fazemos memória de quantos
viveram antes de nós e nos
precederam na fé. Este ano, as
celebrações
estão
assim
programadas:
Dia 1:
> Celebração da Palavra no Cemitério
Central e no Cemitério Sul, às
16h.
Dia 2:
(não há missa às 8h30)
> Missa no Cemitério Central às
10h30, presidida por D. António
Moiteiro;

Quer assinar o
Correio do Vouga?
Durante este mês de Outubro o
jornal diocesano Correio do Vouga
dinamiza entre nós uma campanha
para
angariação
de
novos
assinantes, quer da edição em papel,
quer da edição digital. No fim das
missas, os interessados poderão
levar gratuitamente o jornal para o
ficar a conhecer e, ao longo do mês,
decidir se pretende fazer a
assinatura. Será distribuído aos que
quiserem ser assinantes o cupão
para a inscrição. Também na
secretaria
paroquial
estão
disponíveis estes cupões. A
assinatura anual da edição em papel
custa 25 euros e da edição digital
custa 15 euros.

> Missa no Cemitério Sul, às 16h;
> Missa na Sé, às 19h.

Formação litúrgica

O Secretariado Diocesano de Liturgia propõe umas JORNADAS DE FORMAÇÃO
LITÚRGICA destinadas a leitores, acólitos, zeladores, sacristães, cantores e
instrumentistas, ministros extraordinários da comunhão, fotógrafos,
catequistas e aberta a outros agentes pastorais. Esta iniciativa dará resposta
doravante à formação inicial dos candidatos a Ministros Extraordinários da
Comunhão e à creditação de fotógrafos, por isso, é de toda a utilidade que,
para o exercício destes ministérios, tanto uns como outros frequentem
obrigatoriamente estas Jornadas.

Reuniões de
Pais da Catequese

A nossa paróquia assume o valor da inscrição, desde que os interessados se
inscrevam na secretaria até às 12h30 do dia 6 de Novembro. Cada um
tratará do seu transporte e do seu almoço.

Já demos início às reuniões de pais da
catequese. O objectivo destes
encontros no início de um novo ano é
não só conhecer os catequistas e o
plano de cada ano catequético, mas
também, como nos propomos ao nível
do nosso plano pastoral paroquial,
promover e intensificar a cooperação
e o diálogo com as famílias e entre as
famílias. As reuniões serão no centro
paroquial nos seguintes dias e horas:

Estas Jornadas têm lugar no Colégio de Calvão, nos dias 14 e 28 de
novembro, e 5 de dezembro, das 9h30 às 17h00.

- 4º ano: dia 31, às 15h30.

Vicentinos em Portugal
à 156 anos

Decorre no próximo fim de semana
o peditório público nacional.

As comemorações vão decorrer
este domingo, 25 de outubro, pelas
14h30 no museu de Aveiro.

