INFORMAÇÕES

JANEIRO

2017

Dia 08 SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR - Ano A
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
12h00 Entrega do Ramo da Confraria do Santíssimo Sacramento, na Sé.
15h00 Festa de Reis, em Vilar.

08 de JANEIRO de 2017

REFLEXÃO

Dia 09 SEGUNDA-FEIRA - FESTA BAPTISMO DO SENHOR
Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28; ou Act 10, 34-38; Mt 3, 13-17
Dia 10 TERÇA-FEIRA - B. Gonçalo de Amarante, presbítero
Hebr 2, 5-12; Sal 8; Mc 1, 21-28
21h00 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h15 Reunião de direcção do agrupamento 191-Aveiro.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
Dia 11
09h30
15h00
18h00
21h00

QUARTA-FEIRA - Hebr 2, 14-18; Sal 104; Mc 1, 29-39
Assembleia diocesana do Clero, na Casa diocesana de Albergaria-a-Velha.
Reunião dos Grupos de Vida Ascendente, no centro paroquial.
Missa em Santiago.
Reunião Geral do Agrupamento 794-Vilar.

Dia 15 DOMINGO II DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 49, 3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Jo 1, 29-34
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
10h00 Missa solena na Festa de Santo Amaro, na Igreja de Vilar.
10h30 Missa com Baptismo dos catecúmenos, na Sé.
15h00 Formação para Visitadores de Doentes, no Seminário.

Com a Epifania continuamos a celebrar a manifestação de
Jesus. É como que a festa do Natal que se vai desdobrando,
permitindo, assim, aprofundar melhor os vários aspectos do
Mistério de Deus feito Homem.

Não há povos abandonados. Não há nações privilegiadas.
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Dia 14 SÁBADO - Hebr 4, 12-16; Sal 18 B; Mc 2, 13-17
09h00 Encontro do pré-Seminário (7º e 8ºano), no Seminário.
09h00 1ª sessão das III Jornadas de Formação Litúrgica, no Seminário de Santa
Joana Princesa (termina às 17h00).
16h30 III sessão de formação de Acólitos, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina com o agrupamento 191-Aveiro, na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.

Epifania do Senhor!

No Natal contemplamos Jesus apenas reconhecido pelos
seus, os pastores de Belém, e na Epifania é aos Magos que
se manifesta, aos que vêm de longe, a toda a Humanidade.

Dia 12 QUINTA-FEIRA - Hebr 3, 7-14; Sal 94; Mc 1, 40-45
10h00 Reunião do Secretariado da CIRP, no centro paroquial.
21h30 Reunião de Pais do 10ºano, no centro paroquial.
Dia 13 SEXTA-FEIRA - S. Hilário, bispo e doutor da Igreja
Hebr 4, 1-5. 11; Sal 77; Mc 2, 1-12
17h00 Missa em Vilar.
21h00 Reunião de Pais do 11º ano, no centro paroquial.

Nº 1545

Porque “Os gentios recebem a mesma herança que os
judeus, pertencem ao mesmo corpo e beneficiam da mesma
promessa”, como ensina São Paulo aos cristãos de Éfeso, a
missão da Igreja não é outra senão continuar a dizer
incansavelmente a todos os homens que são filhos de Deus,
herdeiros da Promessa e cidadãos do Reino e proporcionar-lhes os meios que melhor ajudem a chegar à gruta de Belém.
Que Jesus, Luz das nações, nos conceda a graça de seguirmos
a Sua luz e inunde o nosso coração com a alegria da Sua
presença, para sermos também estrelas a indicar o caminho
para quantos se queiram encontrar com o Menino que veio
para todos.
P. Fausto
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Cantar os Reis: alegria e gratidão
Dois dedos de Liturgia (2)
O Tempo na Liturgia coincide com o ano civil?
A divisão dos tempos e ritmos da liturgia não é coincidente
com o início e termo do ano civil, já que o Ano Litúrgico
começa no 1º Domingo do Advento (cerca de quatro semanas
antes do Natal) e termina no sábado anterior a ele. É ao
longo dos diversos Tempos - Advento, Natal, Tempo Comum,
Quaresma, Tríduo Pascal, Pascoa - que a Igreja celebra os
mistérios de Cristo seguindo uma ordem lógica: encarnação,
nascimento de Jesus, seu ministério, paixão, morte e
ressurreição. Por meio dele se reflecte a acção da Santíssima
Trindade na vida dos homens, mas há ainda espaço para que se celebre também
a colaboração que Maria, José, João Baptista e os apóstolos têm no plano de
Deus. O núcleo teológico e histórico do Ano Litúrgico é a Páscoa do Senhor, em
função da qual se estrutura todo o Ano Litúrgico. "Em cada semana, no dia a que
se chamou Domingo, a Igreja comemora a memória da Ressurreição do Senhor,
que celebra também uma vez no ano, juntamente com a sua bem-aventurada
Paixão, na grande solenidade da Páscoa." (SC 22). O domingo deve considerar-se
como o dia de festa primordial. Pela sua peculiar importância, o Domingo cede a
sua celebração somente às solenidades e às festas do Senhor. Mas os domingos
do Advento, da Quaresma e da Páscoa têm a precedência sobre todas as festas
do Senhor e sobre todas as solenidades. As solenidades que coincidem com
estes domingos são transferidas para a segunda-feira seguinte, excepto quando
se trata de ocorrência no Domingo de Ramos ou no Domingo da Ressurreição do
Senhor.

Ainda não terminou mas já podemos expressar a
alegria e o contentamento geral em relação à
iniciativa Vamos Cantar os Reis, deste ano de
2017.
Para quem se dispôs cantar (e foram algumas
dezenas), e para quem se dispôs ouvir (e também
foram muitos, em casas, ruas e espaços
comerciais) tratou-se de um momento de
partilha, convívio e a amizade que possibilitou
anunciar a alegria do verdadeiro Natal, que é o
nascimento de Jesus. Ao mesmo tempo, a
iniciativa congregadora permitiu fazer a
experiência de uma Igreja em saída, feita de
pessoas, homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens, que sentem
convictamente que para lá das portas do edifício da igreja, se constitui o Ser
Igreja, o Ser Discípulo, pelo testemunho de alegria que se dá e se faz anúncio
jubiloso.
Certo fica o desejo de continuar, no futuro, a encontrar criativamente modos de
partilhar e anunciar a fé na sociedade e na cidade que habitamos.
O Menino do Presépio de Belém, nosso Salvador, faça chegar a todos, todas as
bênçãos e graças.

O Papa no Twitter

Reuniões de pais

* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

"Segundas.com"
sobre Amoris Laetitia
Trata-se de uma iniciativa aberta a todos,
promovida ao nível do nosso arciprestado de
Aveiro, com o intuito de realizar um percurso
de reflexão e de aprofundamento da Exortação
Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia, do Papa
Francisco. Decorrerá ao longo de nove
segundas-feiras, entre 16 de Janeiro e 13 de
Março, às 21h30, no Salão Paroquial da Vera
Cruz.

Ser verdadeiro discípulo de Jesus significa
aderir também à sua proposta de nãoviolência.
4 janeiro

Sejam a caridade e a não-violência a
guiar o modo como nos tratamos uns
aos outros.
5 janeiro

Como os Magos, também nós
caminhemos atentos, incansáveis e
corajosos, para encontrar o Deus
invisível que nasceu para nós.
6 janeiro

Esta semana haverá reunião de pais da
catequese. Na quinta-feira, dia 12, às
21h30, será para os pais dos jovens do
10ºano e na sexta-feira, dia 13, às 21h,
será para os pais dos jovens do 11ºano.
Ambas decorrem no centro paroquial.

Catequistas de adolescentes
No dia 21 de Janeiro, na Casa
Diocesana, em Alberagaria-a-Velha,
haverá uma formação destinada aos
catequistas da adolescência. Será
orientada pelo padre Rui Alberto, dos
Salesianos, entre as 9h30 e as 17h e a
inscrição deve ser feita na secretaria,
até esta segunda-feira. A Paróquia
assegura o valor da inscrição.

