INFORMAÇÕES

FEVEREIRO

2019

Dia 17 DOMINGO VI DO TEMPO COMUM - Ano C
Jer 17, 5-8; Sal 1; 1 Cor 15, 12. 16-20; Lc 6, 17. 20-26
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
15h00 Formação Permanente para Visitadores dos Doentes e Ministros
Extraordinários da Comunhão, no Seminário de Santa Joana Princesa
(termina às 17h).
REFLEXÃO

17 de FEVEREIRO de 2019

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - S. Teotónio, presbítero
Gen 4, 1-15. 25; Sal 49; Mc 8, 11-13
Dia 19 TERÇA-FEIRA - Gen 6, 5-8 – 7, 1-5. 10; Sal 28; Mc 8, 14-21
21h30 Reunião do Conselho Pastoral, no centro paroquial.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e
Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.
Dia 20 QUARTA-FEIRA - SS. Francisco e Jacinta Marto
Gen 8, 6-13. 20-22; Sal 115; Mc 8, 22-26
09h00 Peregrinação do Movimento de Vida Ascendente.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 21 QUINTA-FEIRA - S. Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja
Gen 9, 1-13; Sal 101; Mc 8, 27-33
09h30 Reunião de Arciprestado, em Esgueira.

Dia 23 SÁBADO - S. Policarpo, bispo e mártir
Hebr 11, 1-7; Sal 144; Mc 9, 2-13
08h30 Peregrinação das Religiosas do Sagrado Coração de Maria ao Santuário
de Fátima.
09h00 DIA PAROQUIAL DO ACÓLITO - inicia com a Oração na Capela do
Santíssimo Sacramento. Com formação na Casa de José Engling, na
Colónia Agrícola da Gafanha da Nazaré (todo o dia).
15h30 Jornada Arciprestal: “cuidar da casa comum”.
15h30 Reunião de pais do 3º ano de catequese, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 24 DOMINGO VII DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Sam 26, 2. 7-9.12-13.22-23;Sal 102; 1 Cor 15, 45-49; Lc 6, 27-38
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
10h30 Baptismos, na Missa.
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Dia 22 SEXTA-FEIRA - Festa da Cadeira de S. Pedro, Apóstolo
1 Pedro 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Nº 1644

Para ser Feliz...
Se no domingo, à beira mar, Jesus teve dificuldade em se
ouvir por causa da multidão, hoje os que o querem ver e
ouvir são bem mais e de mais longe. E Jesus aproveita para
proferir um dos mais belos e desconcertantes discursos de
toda a sua vida pública, sem falar de leis, de moral, mas
apenas de felicidade.
Ao arrepio do pensar comum, Jesus deixa-nos as
bem-aventuranças, não como receita masoquista para a
felicidade, mas como o único caminho capaz de recriar o
mundo que tanto desejamos, consolidado na paz, na justiça,
na bondade e na sinceridade.
Ao contrário do que muitos possam pensar, Jesus não
abençoa a pobreza, as lágrimas, ou qualquer tipo de
sofrimento que bata à nossa porta, mas diz claramente que
se pode ser feliz, apesar da pobreza, do sofrimento e das
perseguições..., porque o segredo da felicidade não está
na carteira recheada, na saúde de ferro, no grupo de
"amigos", ou em qualquer outra circunstância, mas na
qualidade da nossa relação com Deus, com os outros e
connosco mesmo.
Neste sentido, a bem-aventurança nunca estará ao alcance
de quem faz depender a felicidade das circunstâncias do
presente, ou de quem tem o coração tão cheio, que Deus
e os outros não têm lugar.
Quem tiver dúvidas, pergunte a Francisco de Assis, a Teresa
de Ávila ou a Teresa de Calcutá (ou a qualquer outro santo)
o segredo para ser feliz. E concluirá que o único caminho
continua a ser o das bem-aventuranças.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Dois dedos de Liturgia (97)
- Unção dos Doentes: a quem se administra

Sabe quando foi baptizado?

A Epístola de S. Tiago recomenda que se administre a
Unção aos doentes para os aliviar e salvar. Deve, por
isso, com todo o empenho e diligência, aplicar-se aos
fiéis gravemente doentes, quer em razão da própria
enfermidade, quer em razão da idade avançada.
Para julgar da gravidade da doença, basta o prudente
ou provável juízo acerca da mesma, pedindo, se
necessário, sem cair em estado de excessiva ansiedade,
o conselho do médico.
O sacramento da Unção pode receber-se de novo se o doente convalescer
depois de o ter recebido, ou se, no decurso da mesma doençaa, o seu estado se
agravar.
Pode também dar-se a Santa Unção antes de uma grave intervenção cirúrgica,
quando o motivo é uma doença perigosa.
Pode igualmente administrar-se às pessoas idosas cujas forças estejam já muito
debilitadas, embora não sofram de doença grave.
A Santa Unção dar-se-á também às crianças suficientemente dotadas do uso da
razão para poderem ser confortadas por este sacramento. Quando se duvida se
elas atingiram o uso da razão, conferir-se-á o sacramento.
* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Papa celebrou Missa com migrantes
O Papa Francisco presidiu no dia 15 de Fevereiro a uma
Missa com migrantes e instituições italianas que os
acolhem, alertando para o medo do “outro”, de quem
é visto como “estranho”, o “marginalizado e
estrangeiro”.
O Papa desafiou os presentes a não ceder à tentação
de se “fechar em si mesmos” ou de confiar em “frágeis
seguranças humanas”. “O medo é a origem de toda a escravidão” e também “a
origem de qualquer ditadura”, advertiu.
O encontro com o outro, então, é também um encontro com Cristo. Ele mesmo
nos disse: é Ele quem bate à nossa porta com fome, sede, estranho, nu, doente
e aprisionado, pedindo para ser encontrado e assistido”.
Francisco sublinhou que nem sempre os católicos são capazes de reconhecer
Jesus em quem chega “com a roupa em farrapos, os pés sujos, o rosto desfigurado,
incapaz de falar a mesma língua”.
fonte: Ecclesia

Não sei se há algum dia no ano em que
não se celebre isto ou aquilo. Muitas
são as causas, universais e regionais,
de pessoas, animais ou coisas...
De tudo há um dia e há um dia para
tudo, mas um acontecimento na vida
dos cristãos que não devia esquecerse, e só raramente é lembrado, é o
Baptismo; no entanto, é o Sacramento
em que Deus nos torna Seus Filhos,
Irmãos em Cristo, membros da Igreja...
e herdeiros de Deus para toda a
eternidade.
E quantos Cristãos não sabem quando
foram baptizados !
Se é este o seu caso procure averiguar
e, se este ano ocorre o 25°, 50° ou
75° aniversário do seu Baptismo, diga
-nos, porque queremos fazer festa
consigo.

Retiro para Doentes
Realiza-se de 10 a 13 de Maio de 2019
o Retiro Diocesano para Doentes em
Fátima. As inscrições estão abertas até
ao próximo dia 15 de Março. Para mais
informações contacte a Secretaria
Paroquial ou a Enf. Mª Cremilde Campos
(234045494 / 965416764)

Violência Doméstica
A Comissão Nacional Justiça e Paz
(CNJP), da Igreja Católica em Portugal,
alertou para a persistência do
“flagelo” da violência doméstica,
apelando a uma ação “consistente,
articulada e perseverante” para a sua
erradicação.
A tomada de posição sustenta que “as
instituições não funcionaram”, pelo
menos de forma articulada, e que os
conhecimentos e a informação “não
produziram a indispensável alteração
de comportamentos nas relações
interpessoais”.
A CNJP começa por alertar para as
violações ao “princípio estruturante”
da igualdade, de forma particular numa
sociedade “desigual no reconhecimento das mulheres”.
A Igreja Católica é chamada a assumir
um papel de destaque na prevenção
da violência e na proteção das vítimas.
Segundo dados divulgados nas últimas
semanas, houve 38 mulheres mortas em
2015, vítimas de violência doméstica;
30, em 2016; 20, em 2017; e outras 10,
já em 2019.
fonte: Ecclesia

Em Fevereiro
não esquecer:
Consignar o IRS ao Patronato
de Vilar (Nossa Senhora de
Fátima) - NIF: 501 404 368
Não tem custos, não agrava o imposto
nem diminui o reembolso!

O Patronato Agradece!!!

