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Vós sois…!

Dia 05 DOMINGO V DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 58, 7-10; Sal 111; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
15h30 Assembleia Diocesana dos Consagrados, no centro paroquial.
19h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano, na Sé.

Dia 06 SEGUNDA-FEIRA - SS. Paulo Miki e Companheiros, mártires
Gen 1, 1-19; Sal 103; Mc 6, 53-56

17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da Sacristia.
21h00 Reunião dos responsáveis dos Leitores, no centro paroquial.
21h30 Segundas.com, no Salão Paroquial da Vera Cruz.
21h30 Reunião de catequistas da adolescência e animadores da juventude.

Dia 07 TERÇA-FEIRA - Cinco Chagas do Senhor

Is 53, 1-10; Sal 21; Jo 19, 28-37  ou  Jo 20, 24-29
21h00 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Reunião de Direcção do Agrupamento 191-Aveiro.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 08 QUARTA-FEIRA - S. Jerónimo Emiliano – S. Josefina Bakhita, virgem

Gen 2, 4b-9. 15-17; Sal 103; Mc 7, 14-23
09h30 Reunião Arciprestal do Clero, em Esgueira.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 09 QUINTA-FEIRA - Gen 2, 18-25; Sal 127; Mc 7, 24-30

Dia 10 SEXTA-FEIRA - S. Escolástica, virgem - Gen 3, 1-8; Sal 31; Mc 7, 31-37
17h00 Missa em Vilar.

Dia 11 SÁBADO - Nossa Senhora de Lurdes - DIA MUNDIAL DO DOENTE
Gen 3, 9-24; Sal 89; Mc 8, 1-10

09h00 Encontro do pré-seminário (7º e 8º ano), no Seminário.
10h00 Encontro Diocesano de Pastoral da Saúde, nas dominicanas.
15h00 Formação para todos os leitores (crianças, jovens e adultos), no

centro paroquial (termina às 17h30).
16h30 V sessão de formação de Acólitos, na Sé.
19h00 Missa vespertina na Sé (com o 191-Aveiro) e em Santiago.

Dia 12 DOMINGO VI DO TEMPO COMUM - Ano A
Sir 15, 16-21 (15-20); Sal 118;  1 Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - Gen 4, 1-15. 25; Sal 49; Mc 8, 11-13
21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no centro paroquial.

A Liturgia da Palavra deste domingo anda à volta de um tema

muito sugestivo – a luz. Desde a primeira leitura ao Evangelho,

parece que o Senhor nos quer dizer que somos, por natureza,

luz que deve brilhar no mundo, para ajudar os homens na

sua caminhada. Outra não pode ser a nossa missão. Mais

que palavras, os cristãos são chamados, pela vivência das

“Obras de Misericórdia”, a ser no mundo, luz de Deus.

“Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo.” Estas

palavras vindas de Jesus, sendo o reconhecimento claro da

nossa dignidade de criaturas e da graça de Filhos muito

amados, não deixam de ser para nós também uma grande

responsabilidade. Está nas nossas mãos ser luz do mundo e

sal da terra e, se não formos, para nada prestamos senão

para ser lançados fora e pisados..., porque perdemos a

oportunidade e a graça de tornarmos luminosa, bela e sadia,

a nossa existência.

“Vós sois a luz do mundo”. Se não formos, frustramos os

planos de Deus a nosso respeito e hipotecamos a realização

do nosso mais profundo anseio de sermos plenamente felizes.

P. Fausto
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O Papa no Twitter

Como Igreja diocesana, iremos peregrinar ao Santuário de Fátima,
no dia 4 de Março. Estão abertas, até 15 de Fevereiro, as
inscrições na secretaria paroquial para quem deseja participar.
As paróquias do arciprestado de Aveiro criaram um kit que custa
12 euros e inclui a viagem em autocarro, uma bandana, um
terço e ainda o material disponibilizado pela Diocese.
Pedimos aos que pensam participar nesta peregrinação e usem
meio de transporte próprio que nos indiquem essa intenção para providenciarmos
os necessários guiões da peregrinação. Pode usar para tal o telefone 234422182 ou
o e-mail secretaria@paroquiagloria.org.

Peregrinação Diocesana a Fátima - 4 de Março

- O que significa participar na
liturgia?

No Concílio Vaticano II definiu-se a participação da
Assembleia Litúrgica como "plena, consciente e ativa".
Procuraremos, nos próximos números, compreender o que isto
significa. Primeiramente devemos ter consciência que participar
significa literalmente tomar parte, ter parte de algo. Portanto, ter parte na
liturgia, como assembleia ou comunidade dos baptizados significa participar da
obra da salvação e da glorificação de Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo. E
esta participação deriva do nosso  baptismo, do sacerdócio comum dos fiéis. Por
isso, na Missa, exercendo ou não um ministério específico, todos tomamos parte,
todos participamos, todos celebramos. Isto não significa estar presente, nem
tão só estar atento ao decurso da celebração, nem se reduz simplesmente ao
exercício de um ministério ou função específica: significa ser Igreja, ser Povo de
Deus, reunido e congregado para fazer subir até Deus as preces de toda a família
humana.

* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (6)

No próximo domingo, dia 12, a
Congregação das Servas de Nossa
Senhora de Fátima assinala o
aniversário de nascimento da sua
madre fundadora Luiza Andaluz (1877).
A comunidade que está sediada na
nossa paróquia também se associa a
esta efeméride, numa celebração
festiva privada. Esta é uma altura
importante da vida desta Congregação
fundada em Santarém, em 1923, uma
vez que se encontra entregue na
Congregação para a Causa dos Santos,
na Santa Sé, o processo de
canonização, com a expectativa do
reconhecimento das Virtudes Heróicas
desta mulher de Igreja, de audácia e
de coragem, falecida a 20 de Agosto
de 1973.

A fé de um campeão

Dia Mundial do Doente - 11 de Fevereiro
No próximo sábado decorre o XXV Dia Mundial do Doente. Na
Casa das Irmãs Dominicanas, a partir das 10h, decorre  a celebração
diocesana, que contempla, entre outros momentos, os seguintes:

10h30 - Reflexão sobre a mensagem do Papa para o XXV Dia
Mundial do Doente

11h00 - “A Mensagem de Fátima na nossa vida. Contexto histórico
e fundamentação teológica das Aparições.”

12h05 - Ciclo Angélico: “As Aparições do Anjo”
13h00 - Almoço partilhado
14h00 - Ciclo Mariano: “As Aparições de Nossa Senhora de Fátima”
16h00 - Celebração da Eucaristia no Hospital de Aveiro

No site pode encontrar a mensagem que o Santo Padre escreve
para este dia.
A Comissão Nacional da Pastoral da Saúde apresenta uma oração que encontra
no site da qual aqui propomos:

Luíza Andaluz

Aja! Viva! E diante da sua vida, do seu testemunho, alguém irá lhe perguntar:
por que você vive assim?            04.Fevereiro

O Selecionador
Nacional de Futebol,
Fernando Santos,
estará no CUFC para
uma conversa com
estudantes univer-

sitários no próximo dia 21, às 21h. "A fé
de um campeão" é o mote da conversa
que se insere na habitual iniciativa "À
volta da mesa". Primeiro haverá missa às
19h, seguindo-se jantar com menu
económico. A organização informa que
a entrada é gratuita e prioritária a
estudantes. Há bilhetes disponíveis para
a conversa que podem ser levantados a
partir desta semana no CUFC. Esta acção
inaugura o programa da celebração dos
30 anos da criação do Centro
Universitário Fé e Cultura.

Mãe de ternura, que a todos acompanhais nas nossas dores
com o vosso materno cuidado,
abri o nosso coração à fé,
abri o nosso coração à misericórdia,
e abençoai as mãos de quantos tocam e cuidam
o corpo sofredor de Cristo que são os nossos doentes.
Amen.


