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03 de ABRIL de 2016 Nº 1512

Anunciar jubilosamente

Dia 03 DOMINGO II DA PÁSCOA (DIVINA MISERICÓRDIA) – Ano C
Act 5, 12-16; Sal 117; Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Jo 20, 19-31
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - ANUNCIAÇÃO DO SENHOR – SOLENIDADE
Is 7, 10-14; 8, 10; Sal 39; Hebr 10, 4-10; Lc 1, 26-38
Recomeço da Catequese. Início do 3.º período.

17h00 Reunião das Visitadoras dos Doentes, na sala por cima da sacristia.

Dia 05 TERÇA-FEIRA - S. Vicente Ferrer, presbítero
Act 4, 32-37; Sal 92; Jo 3, 7b-15

21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.

21h30 Reunião de direcção do Agrupamento 191-Aveiro.

Dia 06 QUARTA-FEIRA - Act 5, 17-26; Sal 33; Jo 3, 16-21
18h00 Missa em Santiago.

Dia 07 QUINTA-FEIRA - S. João Baptista de la Salle, presbítero
Act 5, 27-33; Sal 33; Jo 3, 31-36

17h00 Adoração ao Santíssimo Sacramento e Vésperas.

Dia 08 SEXTA-FEIRA - Act 5, 34-42; Sal 26; Jo 6, 1-15
18h00 Missa em Vilar.
21h30 Vigília de oração do Agrupamento 191-Aveiro, em Santiago.

Dia 09 SÁBADO - Act 6, 1-7; Sal 32; Jo 6, 16-21
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
19h00 Promessas do Agrupamento 191-Aveiro.

Dia 10 DOMINGO III DA PÁSCOA – Ano C
Act 5, 27b-32. 40b-41; Sal 29; Ap 5, 11-14; Jo 21, 1-19 ou Jo 21, 1-14
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30 e 12h (Sé)            não há missa às 19h

DIA DA IGREJA DIOCESANA - Despedida da Imagem Peregrina, na
Torreira (ver programa no interior)

 Dia 11:Solenidade da Dedicação da Catedral. Missa presidida pelo Bispo Diocesano
às 8h30.

 Dia 12:Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, às 21h20 no centro paroquial.

Depois de uma semana tão intensa, eis - nos a viver um
tempo belo em que a liturgia nos leva a saborear o
Mistério Pascal de Jesus, a contemplar Cristo
Ressuscitado, e, a partir d’Ele  a olhar para a Igreja e
para a vida dos cristãos, que, por vocação e missão,
devem ser testemunhas do que "se passou em Jerusalém
nestes dias".

Como aos discípulos, ontem, cabe-nos hoje a missão de
anunciar jubilosamente a Ressurreição de Jesus, a partir
do testemunho de vida alegre, generosa e fraterna dos
membros da comunidade de Jerusalém, que tinham no
amor ao próximo uma das suas mais reconhecidas
características. Tal estilo de vida não passou
despercebido.

Hoje o mandato de Jesus mantém-se actual e a urgência
da missão, só credível pelo exercício da caridade, é cada
vez maior. Há que assumir as Obras de Misericórdia,
quer espirituais quer corporais, como a tradução mais
genuína do Mandamento Novo do Amor, sempre, mas
especialmente no Tempo Pascal, em que o Ressuscitado
aparece saudavelmente aos Seus conservando no Seu
Corpo glorioso as marcas do Amor que O levou à Cruz.

P. Fausto
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No próximo domingo, no encerramento da visita da Imagem
Peregrina de Nossa Senhora de Fátima à nossa diocese,
celebramos o Dia da Igreja Diocesana. Decorrerá na Torreira
e terá o seguinte programa:
12h30 - recepção da imagem na igreja matriz
14h00 - recitação do terço
15h00 - procissão para o Largo da Varina
16h00 - Eucaristia e despedida da imagem

Por ser a celebração do Dia da Igreja Diocesana não teremos a missa das 19h, na Sé.

No tempo Pascal, a liturgia da Palavra de Deus
mostra-nos como vive a primitiva comunidade
cristã a partir da ressurreição do Senhor Jesus.
É do modelo e do exemplo de vida dessa primeira
Igreja que retiramos os desafios para sermos hoje
a "Mãe de coração aberto" e a "casa aberta" para
todos.
Durante as semanas do Tempo Pascal somos todos
desafiados a pôr em prática as obras de
misericórdia, uma corporal e uma espiritual, em cada semana.
Para ajudar a este caminho pascal, na catequese, as crianças do 1.º ao 4.º ano
receberão um folha e depois, semana a semana, um autocolante com cada obra
de misericórdia. Os adolescentes e o jovens, na catequese, tal como a restante
comunidade, no final das missas, receberão um cartão com as 14 obras de
misericórdia.

       Segunda Semana de Páscoa:

Se quiser ler...

"Quem carece do necessário tem direito a pão e a dignidade: a
caridade é um acto de justiça para com os pobres, sedentos de
fraternidade.
É possível viver para dar aos outros ou viver fechados em nós
próprios. Cabe-nos a nós decidir qual o caminho a seguir."

(In Dar de comer. Dar de beber,
Víctor Manuel Fernández, Ed. Paulinas)

"É porventura mau duvidar? Ou não será o primeiro passo para a
verdade? Se não é falta de fé, a dúvida fortifica o saber e a fé.
Ajudar a fazer o discernimento: também isto é misericórdia. Para
fazê-lo, precisa-se de uma humildade constante."

(In Dar bom conselho,
Giovani Cucci, Ed. Paulinas).

Ama ao modo de Deus! Caminhada da Páscoa

Dia da Igreja Diocesana

Estamos a viver a Semana da Partilha
como acção congregadora de toda a
nossa Paróquia, tal como nos
propusemos desde o princípio do ano
pastoral. Portanto, para sermos Igreja
da Bondade e da Ternura queremos
fazer a experiência da partilha e da
solidariedade.
O fruto da nossa partilha, já o sabemos,
destina-se às famílias carenciadas que
são apoiadas pelas nossas Conferências
Vicentinas.
Todos podem trazer a sua partilha,
especialmente géneros alimentares não
perecíveis, para entregar nos ofertórios
das missas deste fim de semana e do
próximo. Além disso, na secretaria
paroquial, na secretaria do Patronato
de Vilar ou na Casa da Sustentabilidade
também se poderá deixar a partilha.
Quem, por qualquer motivo, não puder
trazer, pode contactar-nos por e-mail
ou telefone que nós iremos a sua casa
recolher.

Unidos na Partilha

No sábado, dia 23 de abril, decorrerá
um encontro de formação para todos
os leitores que servem nas Eucaristias
da nossa paróquia. A formação, além
de ser um dos objectivos do plano
pastoral, é uma exigência para exercer
com a maior dignidade possível, no caso
concreto, o ministério da proclamação
da Palavra de Deus na assembleia
litúrgica.
Porque nem sempre isso tem
acontecido e porque precisamos de
rever as escalas de todas as missas,
convocamos os que são leitores das
missas dominicais e das missas feriais
para este encontro.

Formação para leitores

Dando resposta a um dos objectivos
do nosso plano pastoral, terá lugar no
sábado dia 16 de Abril, um encontro
de formação para todos os elementos
dos grupos paroquiais que animam as
celebrações da nossa comunidade.
Decorrerá no centro paroquial, a
partir das 14h30, e ninguém se deve
sentir dispensado.

Formação para grupos corais

COMO A IGREJA VIVE 
EU SOU 

DESAFIADO A… 
AÇÕES 

COM MARIA, OS CRISTÃOS 

ERAM UNIDOS NA ORAÇÃO 
E NA PARTILHA 

PARTILHAR 
Dar de comer a quem tem fome 

Dar bom conselho. 

 


