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Iguais e diferentes!

Dia 29 DOMINGO IX DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Reis 8, 41-43; Sal 116; Gal 1, 1-2.6-10; Lc 7, 1-10
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME - recolha de alimentos.
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

12h00 Missa com Festa da Esperança (5.ºano) e Festa da Fé (6.ºano).
16h00 Concerto Mariano pelo Coro dos Cursos de Música da Universidade de Aveiro.

Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - 2 Pedro 1, 2-7; Sal 90; Mc 12, 1-12
18h00 Ensaios para a Festa de Eucaristia (Primeira Comunhão).
21h30 Ensaio dos coros paroquiais para preparar o encerramento do mês de

Maio, no centro paroquial.
21h30 Reunião de Direcção do agrupamento 191-Aveiro.

Dia 31 TERÇA-FEIRA - Festa da Visitação de Nossa Senhora
Sof 3, 14-18 ou Rom 12, 9-16b; Sal Is 12, 2; Lc 1, 39-56

18h00 Ensaios para a Festa de Eucaristia (Primeira Comunhão).
21h30 Encerramento do Mês de Maio: Procissão de Velas desde S. Francisco

até à Sé, com Eucaristia à chegada. (não há missa às 19h)

Dia 01 QUARTA-FEIRA - S. Justino, mártir
2 Tim 1, 1-3. 6-12; Sal 122; Mc 12, 18-27

10h00 Reunião do Conselho Presbiteral.
15h00 Encerramento do ano pastoral do Grupo Vida Ascendente.
18h00 Ensaios para a Festa de Eucaristia (Primeira Comunhão).

Dia 02 QUINTA-FEIRA - S. Marcelino e S. Pedro, mártires
2 Tim 2, 8-15; Sal 24; Mc 12, 28b-34

18h00 Ensaios para a Festa de Eucaristia (Primeira Comunhão). não há
adoração ao Santíssimo.

Dia 03 SEXTA-FEIRA - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
Ez 34, 11-16; Sal 22; Rom 5, 5b-11; Lc 15, 3-7

17h00 Missa em Vilar.
18h00 Ensaios para a Festa de Eucaristia (Primeira Comunhão).

Dia 04 SÁBADO - Imaculado Coração da Virgem Santa Maria
2 Tim 4, 1-8; Sal 70; Lc 2, 41-51

19h00 Missa na Sé em Santiago.
Festas de Verão 2016.

16h45 Coro Voz Nua, no Bairro Histórico de Aveiro
20h00 Jantar, (caldo verde, fêveras, sardinha assada, arroz

doce), no Jardim Municipal
20h30 Venham mais 5, no coreto do Jardim Municipal

Dia 05 DOMINGO X DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Reis 17, 17-24; Sal 29; Gal 1, 11-19; Lc 7, 11-17
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 12h e 19h (Sé)

10h00 Festa da Eucaristia (Primeira Comunhão), na igreja.

A Europa vive uma grave crise, sem fim à vista, com os refugiados,
que, todos os dias e em circunstâncias trágicas, e tantas vezes
fatais, aportam às suas costas, em demanda de um futuro melhor.

A liturgia da Palavra deste domingo, ao centrar-se no "estrangeiro",
não pode deixar de trazer ao de cima o "drama dos refugiados",
com que há anos se debatem especialmente os países da União
Europeia. A hipocrisia de uns, a defesa do bem-estar de outros,
o "medo de contágio" de muitos, etc, fazem das conversações,
mais que procura de respostas eficazes e justas, momentos de
discussão que permitam janelas de oportunidade para países e
instituições. E o drama continua, sem fim à vista, enquanto falarem
mais alto os interesses nacionalistas, financeiros e económicos,
dos países que integram esta Europa de raízes cristãs!

Não nos cabe individualmente a procura de soluções para tão
grave problema, mas não esqueçamos o que é da nossa
responsabilidade e está ao nosso alcance, porque o "estrangeiro"
pode ser o emigrante, o turista, o refugiado, o exilado e, porque
não? o marginalizado. Todas estas pessoas, fora da sua terra e
com diferenças religiosas e culturais, se tornam estranhas,
estrangeiras, se não criamos condições de acolhimento e
integração, sempre no respeito pela sua dignidade.

Salomão, na 1ª leitura da Missa de hoje, no Templo, pedia a
prosperidade para o seu povo, sem esquecer também os
estrangeiros, lembrando-se, de certo, de Deut. 10,18-19: "o
Senhor faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e dá-lhe
o pão e o vestuário; vós que fostes estrangeiros no país do
Egipto, amai o estrangeiro". Esta atitude, confirmada pelo agir
de Jesus em favor dos estrangeiros e relatado neste domingo,
reflecte bem, e já no Antigo Testamento, a vontade de Deus
que quer salvar todos os homens a quem confiou a terra para
tratarem e serem felizes.

P. Fausto
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"Venham mais 5" é o mote para o primeiro dia das FESTAS DE VERÃO 2016 que
começam no próximo sábado, dia 4. Neste dia haverá música no Bairro Histórico
de Aveiro (Rua Direita) a partir das 16h30. A partir das 20h, jantar e uma noite
musical no belo coreto do Jardim Municipal.

Esta tradicional iniciativa que a nossa Paróquia organiza no mês dos Santos
Populares, no Parque Infante D. Pedro, já é uma "marca registada" da animação
da cidade, conjugando boa gastronomia, música e muita animação. Decorre nos
dias 4, 11, 18, 19 e 23 de Junho.

Com o intuito de contribuir para uma cidade mais festiva e animada, este ano
durante as tardes haverá música em diversos espaços do Bairro Histórico de
Aveiro, em parceria com a "CORDA" e com a preciosa colaboração de instituições
como o Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian, a Sociedade
Musical Santa Cecília, entre outras associações ou artistas que se apresentam a
solo. Também a dimensão desportiva não será esquecida com uma aula de zumba
que decorrerá no frondoso Jardim Municipal.

Na animação do coreto do Parque Infante D. Pedro, apostamos este ano em
noites temáticas: "Venham mais 5", no dia 4, "Silêncio, que se vai cantar o fado",
no dia 11, "Com certeza uma noite portuguesa", no dia 18, e "Lá vem a Marcha",
no dia 23, a noite véspera de S. João com as tradicionais Marchas Populares.
Brevemente diremos mais sobre este programa.

Recordamos ainda que no contexto das nossas festas de Verão, teremos no
domingo, dia 19, a festa de encerramento da catequese, com um programa entre
as 10h e as 17h, que inclui a Eucaristia, o almoço e um jogo, no parque, organizado
pelos Escuteiros de Vilar.

Festas de Verão 2016. "VENHAM MAIS 5"

De 10 a 12 de Junho decorre no
Santuário de Fátima o IV Congresso
Eucarístico Nacional subordinado ao
tema "Viver a Eucaristia Fonte de
Misericórdia", que se situa no
contexto do Ano Jubilar convocado
pelo Papa Francisco e também na
Celebração do Centenário das
Aparições de Fátima.

Todas as informações em
www.congressoeucaristico.pt.

O Movimento da Mensagem de Fátima promove de 21 a 24 de
Julho o Retiro para Doentes. As inscrições podem ser feitas junto

da enfermeira Cremilde Campos (234045494/965416764) até ao

dia 10 de Junho. De registar que, com a excepção da viagem,

este retiro é gratuito.

Retiro para Doentes

Os livros "Raízes do tempo: À volta de
Padre Américo" e "Padre Américo: Frei
Junípero no Lume Novo" vão ser
apresentados em Aveiro, esta segunda-
feira, pelas 18h30. A apresentação
decorre no Auditório Mestre Hélder
Castanheira, junto à livraria da
Universidade de Aveiro, com
intervenções de Belmiro Fernandes
Pereira (professor da Universidade do
Porto) e Manuel Mendes (padre da
Obra da Rua - Casa do Gaiato de
Miranda do Corvo).

Ambos os livros têm como autor - ou
são coordenados - por Henrique
Manuel Pereira, que é professor da
Escola de Artes da Universidade
Católica do Porto. A Comissão Diocesana
da Cultura é parceira nesta iniciativa.

Congresso Eucarístico Nacional

Na próxima sexta-feira decorre na Capela do Sagrado Coração de Jesus, do
Seminário de Aveiro, um concerto de música com órgão de tubos e flauta
transversal. Começa às 21h30.

Concerto no Seminário

Livros sobre Pe. Américo

O Secretariado Nacional de Liturgia vai
realizar de 25 a 29 de julho, em Fátima,
o 42.º Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica que terá como tema “A
Liturgia, cume e fonte da
Misericórdia”.

A inscrição pode ser feita na nossa
secretaria, sabendo que a Paróquia
assume o valor da inscrição para
adultos e do alojamento e inscrição
para os jovens interessados.

Encontro Nacional de Liturgia

Esta semana, de segunda a sexta, às
18h, na igreja, haverá os habituais
ensaios para a Festa da Eucaristia. Em
virtude disso, esta quinta-feira não
haverá a habitual adoração do
Santíssimo. Atenda que a celebração
da Primeira Comunhão, no próximo
domingo, inicia às 10h.

Festa da Eucaristia


