INFORMAÇÕES

JUNHO

2019

Dia 09 DOMINGO DE PENTECOSTES - Ano C
Act2,1-11;Sal103;1Cor12,3b-7.12-13 ou Rom8,8-17;Jo20,19-23ou Jo14,15-16.23a-26
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
* Ofertório para o Apostolado dos Leigos em toda a Diocese
10h30 Sacramento do Crisma.

09 de JUNHO de 2019

REFLEXÃO

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja
Gen 3, 9-15.20 ou Act 1, 12-14; Sal 86; Jo 19, 25-34
FERIADO NACIONAL - DIA DE PORTUGAL
21h00 Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial.
21h15 Ensaio para os Coros do Arciprestado para preparar a Solenidade do
"Corpo de Deus", na Igreja.
Dia 11 TERÇA-FEIRA - S. Barnabé, Apóstolo
Act 11, 21b-26; 13, 1-3,; Sal 97; Mt 10, 7-13.
21h30 Catequese de adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e
Eucaristia (iniciação cristã), no centro paroquial.
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.
Dia 12
09h00
18h00
21h00

QUARTA-FEIRA - 2 Cor 3, 4-11; Sal 98; Mt 5, 17-19
Missa na Igreja de Jesus, em honra de Santa Joana (não há missa na Sé às 8h30).
Missa em Santiago.
Reunião com a Comissão de Festas de Vilar, no centro paroquial.

Dia 14 SEXTA-FEIRA - 2 Cor 4, 7-15; Sal 115; Mt 5, 27-32
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro “Nossa Senhora da Glória”, na igreja
Dia 15
13h00
19h00
20h00

SÁBADO - 2 Cor 5, 14-21; Sal 102; Mt 5, 33-37
Almoço das catequistas da infância.
Missa vespertina na Sé e em Santiago.
"Festas de Verão", no Parque Municipal Infante D. Pedro.

Dia 16 SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano C
Prov 8, 22-31; Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9; Rom 5, 1-5; Jo 16, 12-15
Missas: 11h30 (Parque Municipal), 19h (Sé)- Não há outras missas na Paróquia.
DIA DA COMUNIDADE PAROQUIAL - Parque Infante D. Pedro
11h30 Missa Campal de encerramento das actividades paroquiais, com Festa
do Pai-Nosso, do 2º ano de catequese.
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Dia 13 QUINTA-FEIRA - S. António de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja,
Padroeiro secundário de Portugal
Sir 39, 8-14 (gr. 6-11); Sal 18 B; Mt 5, 13-19
OFS: As igrejas de Santo António e São Francisco estarão abertas todo o
dia, haverá quermesse e Benção do Pão de Santo António na Eucaristia
às 19h.

Nº 1660

Como línguas de fogo...
No Domingo, os Apóstolos, convidados para um pequeno
passeio até Betânia, foram surpreendidos com a Ascensão
de Jesus ao Céu, mas não havia sinais de tristeza ou
insegurança pela partida, mas de enorme alegria, no seu
regresso a Jerusalém.
Jesus fizera muito bem o Seu "trabalho de casa" e preparou
sabiamente durante estas semanas os discípulos para a Missão
que os esperava. Ele saiu do seu convívio, é verdade, mas
não se afastou dos Seus, a quem garantira fidelidade e a
quem prometera o Paráclito. É o que celebramos hoje com
esta solenidade, com que termina o Tempo Pascal e cujo
Evangelho descreve alguns traços do Espírito Santo: "E Eu
pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito, para estar sempre
convosco... e que vos ensinará todas as coisas e vos recordará
tudo o que Eu vos disse".
No dia do Pentecostes, em Jerusalém, todos ouvem,
estupefactos, os apóstolos falarem na sua língua materna,
porque, graças ao Espírito Santo, bem cedo se percebeu
que a única linguagem perceptível por todo o ser humano é
a linguagem do Amor. Era o que faziam os apóstolos com
grande alegria e entusiasmo.
Também hoje é o mesmo Espírito que anima a Igreja e nos
impele ao cumprimento do "Mandamento Novo", que faz de
cada baptizado um verdadeiro, audaz e destemido discípulo
de Jesus Cristo.
P. Fausto
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Festas de Verão
09, 15, 22 e 23 de Junho

Já reservou alguma destas noites para
se juntar aos demais e demonstrar que
é paroquiano e apreciador do convívio
que as noites das nossas Festas de
Verão proporcionam a quem nos
visita?
A Comissão das Festas espera-o e
garante-lhe a surpresa agradável de um
bom pedaço de noite na varanda
principesca da pérgula do nosso
Parque. Venha e experimente!
Ser, fazer e sentir festa não depende
só dos outros, mas de si também. Aqui
fica o convite.

Inscrições na Catequese
Encontram-se abertas, na Secretaria
Paroquial, as primeiras inscrições de
catequese, a partir do dia 11 de
Junho das 17h30 às 19h. até ao fim
do mês de Junho.

Campo de Férias
Missionário - 15-21 de Julho
O campo de férias MissiOn, está aí!
Preparado?
Vai guardando as datas na tua agenda!
Inscreve-te em sdam@dioceseaveiro.pt

XLV Encontro
Nacional de Liturgia

O 45º Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica, a realizar em Fátima nos
dias 22-26 de julho de 2019, será
sobre Liturgia e Missão.
Encontre mais informações sobre a
temática e o programa na página do
Encontro em http://liturgia.pt/enpl/
Também aí pode realizar a sua
inscrição.

Exposição de Enxovais

Criar comunidades humanas no
contexto das comunidades digitais
As Comissões Episcopais dos Meios de Comunicação
Social de Portugal e Espanha realizaram, entre os dias 3
e 5, o encontro anual sobre o tema: "Criar comunidades
humanas no contexto das comunidades digitais". Ficam
algumas ideias:
1. A importância da comunicação digital não pode fazer
perder de vista a necessidade de uma verdadeira
comunidade humana (…) vinculada pelo amor (…) que
celebra, partilha e anuncia a fé.
2. Temos de assumir novamente a necessidade (…) uma
comunicação ativa (…) que seja capaz de criar um ambiente na comunicação em
que a mensagem cristã se antecipe e seja a referência.
3. Urge incorporar uma nova linguagem, inquestionavelmente digital, expressão
de uma nova cultura. Ela obriga-nos, por um lado, a criar conteúdos em novos
formatos (desde videojogos a histórias no Twitter ou no Instagram), para o que
será decisivo o protagonismo dos jovens nativos digitais; por outro lado, devemos
saber trabalhar no backoffice da sociedade, a rede que ajuda a compreender a
pessoa segundo a proposta cristã.

Um santo triste é um triste santo

Apesar de constar no plano de
actividades da Paróquia para o presente
ano apostólico e de já ter sido
bastante publicitada no "Diálogo", a
Comissão organizadora da Exposição
de Enxovais vem manifestando sinais de
apreensão, ao ver que o espólio a expôr
é bastante reduzido.
Gostaríamos de fazer desta exposição
"fora de portas", com arte e dignidade,
a demonstração inequívoca e
enriquecedora da programação deste
ano, centrada no Sacramento do
Baptismo. Vamos, pois, aguardar mais
uns dias, para tomar uma decisão.
Para qualquer informação contacte a
Secretaria Paroquial.

O Papa citou uma santa que dizia: "Um santo
triste é um triste santo". "Portanto, um cristão
triste é um triste cristão e isso não é bom. A
tristeza não entra no coração do cristão,
porque ele é jovem".
O Espírito Santo renova todas as coisas. "O
Espírito Santo é aquele que nos acompanha
na vida, que nos sustenta. É o Paráclito".
Muitas vezes nós pensamos que o Espírito
Santo é um paralítico, que não faz nada... Pelo
contrário, é Aquele que nos sustenta.
Paráclito: a palavra paráclito significa "aquele
que está ao meu lado para me apoiar", para
que eu não caia, para que eu vá adiante, para que eu conserve essa juventude
do Espírito. O cristão é sempre jovem, sempre. Quando o coração do cristão
começa a envelhecer, a sua vocação de cristão começa a diminuir. Ou você é
jovem de coração e de alma ou você não é cristão.
Para ter essa juventude é necessário um diálogo quotidiano com o Espírito Santo,
que está sempre ao nosso lado. É o grande presente que Jesus nos deixou: esse
apoio, o que faz a gente seguir em frente. [Papa Francisco]

