INFORMAÇÕES

JUNHO

2017

Dia 18 DOMINGO XI DO TEMPO COMUM - Ano A
Ex 19, 2-6a; Sal 99; Rom 5, 6-11; Mt 9, 36 – 10, 8
Missas: não há missas na Sé nem em Vilar
A ALEGRIA QUE CONTAGIA! - FESTA DE ENCERRAMENTO DA CATEQUESE
09h30 Caminhada (concentração no estacionamento do Autocarro Bar)
11h30 Missa campal com a Festa do Pai Nosso
13h00 Almoço no Parque
14h30 Início do "jogo", no Parque
17h00 Encerramento.

REFLEXÃO

18 de JUNHO de 2017

Dia 19 SEGUNDA-FEIRA - S. Romualdo, abade
2 Cor 6, 1-10; Sal 97; Mt 5, 38-42
21h15 Ensaios dos cânticos para o Dia da Igreja Diocesana, salão do Santuário
de Schoenstatt.
Dia 20 TERÇA-FEIRA - B. Sancha e B. Mafalda, virgens, e B. Teresa, religiosa
2 Cor 8, 1-9; Sal 145; Mt 5, 43-48
20h00 Reunião de Direcção do Agrupamento 191-Aveiro.
21h30 Reunião da equipa de logística das Festas de Verão, no centro paroquial.

Dia 24 SÁBADO - NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA – SOLENIDADE
Is 49, 1-6; Sal 138; Act 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80
17h00 Arruada com Gaitas de Fole, no Bairro Histórico de Aveiro.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
20h00 Festas de Verão, no Jardim Municipal.
Dia 25 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM - Ano A
Jer 20, 10-13; Sal 68; Rom 5, 12-15; Mt 10, 26-33
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
14h00 DIA DA IGREJA DIOCESANA, no Santuário de Schoenstatt.
16h30 Missa presidida pelo Sr. Bispo, no Santuário de Schoenstatt.
19h00 Recital de Órgão de Tubos, por Leonardo Moço, no final da missa.
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Dia 23 SEXTA-FEIRA - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – SOLENIDADE
Deut 7, 6-11; Sal 102; 1 Jo 4, 7-16; Mt 11, 25-30
10h00 Reunião Arciprestal do Clero, em Esgueira.
17h00 Missa em Vilar.
20h00 Festas de Verão, com Marchas Populares no Largo de Santo António.

Como ovelhas sem pastor!
São frequentes as multidões que aguardam em filas
intermináveis o acesso a eventos desportivos ou concertos
de verão, mas não se registam encontrões às portas das
nossas Igrejas para a celebração da Eucaristia dominical...
O desfasamento entre fé e a vida é notório e generalizado
e são cada vez mais os que, dentro e fora da Igreja, há
muito dispensaram Deus do seu projecto de vida, outros
deixaram de lutar, empurrados que foram para a margem,
por circunstâncias várias... Enfim, cresce a multidão dos
fatigados e abatidos, de que fala o Evangelho de hoje, e
que andam por aí "como ovelhas sem pastor". É para esta
seara, cada vez maior, que Jesus pede que Deus mande
trabalhadores...

Dia 21 QUARTA-FEIRA - S. Luís Gonzaga, religioso
2 Cor 9, 6-11; Sal 111; Mt 6, 1-6. 16-18
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaios dos cânticos para o Dia da Igreja Diocesana, salão do Santuário
de Schoenstatt.
Dia 22 QUINTA-FEIRA - S. Paulino de Nola, bispo – S. João Fisher, bispo e S.
Tomás More, mártires
2 Cor 11, 1-11; Sal 110; Mt 6, 7-15
19h30 "A fé entre minis e empalhadas", no CUFC, com o tema "Usa e deita
fora. A cultura do descartável", orientado pela Irmã Ana Luísa Pinto.
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O fenómeno não é novo e não passou despercebido a Jesus,
que continua a convidar trabalhadores para a messe. Houve
sempre cristãos, conscientes e generosos, que, como os
apóstolos, se dedicaram à missão, procurando dar resposta
às necessidades mais gritantes de cada tempo. Mas hoje é
o nosso tempo. Somos nós os interpelados e cabe-nos a
resposta.
Não seremos todos missionários da mesma maneira, mas todos
devemos participar na missão que Jesus confiou à Igreja.
Impõe-se, então, a pergunta: "que quereis de mim, Senhor?”
E resposta, como o profeta: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me... “
P. Fausto
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Sínodo dos Bispos: Ouvir os Jovens

Dois dedos de Liturgia (25)
- Porque é que durante o Tempo Pascal
rezamos o Regina Coeli e não o Ângelus?
Durante o tempo pascal, a antífona do Regina Coeli
(Rainha do Céu) substitui a oração do Ângelus, da
qual a meditação central é o mistério da Encarnação.
Essa mudança foi estabelecida pelo Papa Bento XIV,
em 1742, para demonstrar que entre a celebração
da Páscoa da Ressurreição até o dia de Pentecostes
a Igreja, unida à Mãe de Deus, celebra com alegria a
ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, acontecimento
que marca o maior mistério da fé católica.
Assim como o Ângelus, o Regina Coeli é rezado três vezes ao dia: ao amanhecer, ao
meio dia e ao entardecer como uma forma de consagrar o dia a Deus e à Virgem
Maria.
Não se conhece o autor desta composição litúrgica que remonta ao século XII e era
repetido pelos Frades Menores Franciscanos depois das completas na primeira metade
do século seguinte, que entretanto se popularizou e difundiu por todo mundo
cristão.
* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica
"A Virgem Santa Maria na Liturgia" é
o tema do 43º. Encontro Nacional de
Pastoral Litúrgica, que decorrerá em
Fátima de 24 a 28 de Julho. As
inscrições já estão abertas e poderão
ser feitas na secretaria paroquial até
ao dia 14 de Julho. Como tem sido
hábito, a nossa Paróquia assegura aos
jovens que queiram participar nestas
jornadas o pagamento do alojamento
e aos adultos o custo da inscrição.
Como tem sido hábito nos últimos anos,
o grupo de participantes da diocese
de Aveiro ficará alojado na mesma casa
e tratará em conjunto da questão do
transporte. No dia 6 de Julho, no nosso
Salão Paroquial, haverá uma reunião
preparatória para todos os inscritos.

Teatro no seminário
O Grupo Gólgota apresenta, no dia 30
de Junho, às 21h30, no Auditório do
Seminário de Aveiro, a peça "Gira pró
Inferno", com texto de Castro Guedes
e encenação de César Costa. Na
secretaria paroquial pode adquirir
bilhetes de entrada que custam três
euros, e uma parte deste valor reverte
para o nosso Seminário.

Tertúlias à Quarta
No dia 28 de Junho, às 21h30, a
Comissão Diocesana da Cultura, em
colaboração com o CUFC, organiza uma
tertúlia sobre "Como cuidar do
Património Religioso?". Será orientada
por Sandra Costa Saldanha e Vitor
Serrão, dois especialistas nesta área.

Em 2018, realiza-se a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre
"Os jovens, a fé é o discernimento vocacional". Está a decorrer um questionário
cuja finalidade é ajudar a redigir o Instrumentum Laboris deste sínodo. Segundo
o método de trabalho adoptado pela nossa diocese, pede-se a todos os
interessados, especialmente jovens e os que mais directamente se relacionam
com o mundo juvenil, que respondam a estas duas perguntas:
- Como e onde conseguir encontrar os jovens que não frequentam os nossos
ambientes eclesiais?
- Qual é a participação das famílias e das comunidades no discernimento vocacional
dos jovens?
As respostas podem ser dadas por escrito e entregues na secretaria paroquial.
Também é possível responder ao questionário on-line. Para tal na página de
facebook do Departamento Diocesano da Pastoral Juvenil ou no nosso site
encontrará o link necessário. No site criado pela Santa Sé
www.youth.synod2018.va, disponível em seis línguas, entre elas o Português, os
jovens entre os 16 e os 29 anos também podem deixar as suas respostas e
interpelações

Festas de Verão'17 - A alegria de sempre!
Arrancaram com uma excelente noite as nossas Festas de Verão'17, no jardim
municipal. Prosseguem este sábado e este domingo, com a mesma alegria, bom
ambiente, espírito de união, e com as iguarias bem conhecidas de todos.
Ainda teremos as Marchas Populares na noite de S. João, esta sexta-feira.
No próximo sábado, terminará a edição deste ano, com mais uma noite especial.
23 DE JUNHO
20h00 Jantar
21h30 Marchas populares.
24 DE JUNHO
17h00 Arruada com gaitas de fole, no
Bairro Histórico de Aveiro
20h00 Jantar
21h00 Baladas e Canções, com Sérgio
Pericão

