INFORMAÇÕES

FEVEREIRO

2020

Dia 09 V DOMINGO 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).
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.

9 de FEVEREIRO de 2020

REFLEXÃO

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - S. Escolástica, virgem
1 Re 8, 1-7. 9-13; Sal 131; Mc 6, 53-56
17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da Sacristia.
18h30 Reunião de Direção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
Dia 11 TERÇA-FEIRA - Nossa Senhora de Lurdes
1 Reis 8, 22-23. 27-30; Sal 83; Mc 7, 1-13
* DIA MUNDIAL DO DOENTE.
21h30 Catequese para os Sacramentos de Iniciação Cristã de adultos, no
centro paroquial.

E quanto a sermos luz?
INFORMAÇÕES

Dia 16 VI DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano A
Sir 15, 16-21 (15-20); Sal 118; 1 Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37 ou Mt 5, 2022a. 27-28. 33-34a. 37
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
PEDITÓRIO, À PORTA DA IGREJA, PARA AS VICENTINAS
09h30 “Amar a Três” - Encontro Diocesano de Namorados, no Centro
Universitário Fé e Cultura.
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.

O Evangelho deste domingo contém afirmações
surpreendentes a que, convenhamos, ainda não estamos
habituados: "Vós sois o sal da terra... vós sois a luz do mundo".

São afirmações e não elogios, que responsabilizam
particularmente os baptizados, porque, continua o texto,
"se o sal perder a força, com que há-de salgar-se?... Não
serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos
homens".

Dia 13 QUINTA-FEIRA - 1 Reis 11, 4-13; Sal 105; Mc 7, 24-30

Dia 15 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
1 Reis 12, 26-32: 13, 33-34; Sal 105; Mc 8, 1-10
14h30 Tarde de reflexão para Casais, no centro paroquial.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja.
18h00 Ensaio do coro de jovens, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

"Vós sois...!”

Jesus diz "Vós sois..." e não vós deveis ser... ou esforçai-vos
por ser...

Dia 12 QUARTA-FEIRA - 1 Reis 10, 1-10; Sal 36; Mc 7, 14-23
09h00 Missa na Igreja de Jesus (não há Missa, na Sé, às 8h30).
18h00 Missa em Santiago.

Dia 14 SEXTA-FEIRA - Festa de S. Cirilo, monge, e S. Metódio, bispo,
Padroeiros da Europa
Act 13, 46-49; Sal 116; Lc 10, 1-9
17h00 Missa em Vilar.
17h30 Formação de Acólitos.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Nº 1687

De facto, somos luminosos, os mais luminosos entre todas
as criaturas, mas a nossa luz não é própria, porque a
recebemos de Deus, e podemos, sem perder a nossa
dignidade de criaturas e filhos, deixar de iluminar os nossos
ambientes de vida.
Importa que cada um de nós, responsavelmente, saiba
descobrir como há-de ser luz, pois, se a maneira como vivemos
não orienta para o bem e para Deus, arriscamo-nos a ser
como o sal estragado ou a luz debaixo do alqueire, porque
nos tornamos insípidos, insignificantes e inúteis.
P. Fausto
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“CANTINHO DA FAMÍLIA”
Num tempo em que se fala tanto
de eutanásia, é necessário meditar
no que escreve o Papa Francisco,
sobre os Idosos, no n°191 da sua
Exortação Apostólica "Amoris
Laetitia”:
"Não me rejeites no tempo da velhice;
não me abandones, quando já não
tiver forças."( Salmo 71)
É o brado do idoso, que teme o
esquecimento e o desprezo. Assim
como Deus nos convida a ser seus
instrumentos para escutar a súplica
dos pobres, assim também espera
que ouçamos o brado dos idosos.
Devemos despertar o sentido
colectivo de gratidão, apreço,
hospitalidade, que faça o idoso
sentir-se parte viva da sua
comunidade. Os idosos são homens
e mulheres, pais e mães que, antes

de
nós, percorreram o nosso
próprio caminho, estiveram na nossa
mesma casa, combateram a nossa
mesma batalha diária por uma vida
digna.
Por isso, como gostaria de uma Igreja
que desafia a cultura do descarte
com a alegria transbordante de um
novo abraço entre jovens e idosos.
S. João Paulo II convidou-nos a
prestar atenção ao lugar do idoso na
família, porque há culturas que,
especialmente depois de um
desenvolvimento
industrial e
urbanístico desordenado, forçaram,
e continuam a forçar, os idosos a
situações
inaceitáveis
de
marginalização".

Oração de Benção para a
mesa durante a semana:

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito
Santo,
Como era no princípio, agora e
sempre. Amém

O Papa Francisco na mensagem para o XXVIII Dia Mundial
do Doente sublinha que Jesus chama a um caminho de
graça que se manifesta aos simples, e revigora os
cansados e exaustos.
Neste dia, de forma especial, fala a cada doente e
oprimido. A passagem por um tempo de doença, ainda
que por vezes seja duro e muitas vezes angustiante, permite olhar para os outros
doentes de forma mais solidária. São vários os doentes que na nossa paróquia são
visitados por voluntários que dedicam parte do seu tempo a acompanhar, conversar
e ouvir as vidas de cada idoso.
Jesus convida a não ter medo de olhar para Ele, de ir ao Seu encontro "vinde",
Ele que vem para ser "luz nos vossos momentos de escuridão e a esperança para o
vosso desalento."
O Papa lembra ainda os profissionais de saúde que, através do seu trabalho e
competências são imagem e presença de Cristo.
A mensagem para este dia termina a sublinhar a importância da preservação da
vida que "é sacra e pertence a Deus” sendo, por conseguinte, inviolável e
indisponível. No próximo dia 20 de fevereiro vai à Assembleia da República o
projeto de lei para aprovar a despenalização da eutanásia. "A vida há de ser
acolhida, tutelada, respeitada e servida desde o seu início até à morte: exigem-no
simultaneamente tanto a razão como a fé em Deus, autor da vida", lembra-nos o
Papa.

Senhor dos Passos

 ENCONTRO

Que esse condimento que dá sabor
aos alimentos,

nas nossas amizades, na nossa família.

"Vinde a Mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos" (Mt 11, 28)

Amar a Três

Senhor, abençoa os alimentos que
vamos tomar, para termos sempre
saúde e força para sermos o sal da
terra e a Luz do mundo.

sejamos nós, no nosso trabalho, na
nossa escola,

XXVIII DIA MUNDIAL DO DOENTE - 11 de Fevereiro de 2020

Não esqueça a tarde de reflexão do
próximo sábado, dia 15, com início
às 14h30, no salão de Nossa Senhora
da Glória, no Centro Paroquial.
A ENTRADA, ESPECIALMENTE DIRIGIDA
A CASAIS, É LIVRE.

PARA JOVENS
NAMORADOS.
 Centro Universitário Fé e
Cultura.
 Dia 16 de Fevereiro, das 09h30
às 12h30.
Se é o teu caso, inscreve-te no CUFC,
até ao dia 09 do corrente.
O encontro convida a uma manhã
diferente, divertida e cheia de
surpresas, como refere a nota do
Departamento da Pastoral Juvenil da
Diocese de Aveiro.

O tempo não pára e o Tríduo do
Senhor Jesus dos Passos está aí... e
há que o preparar atempadamente. Os
Mordomos de serviço da Confraria
iniciam o peditório porta a porta, para
angariarem os fundos necessários para
que as celebrações decorram com o
máximo de dignidade. Seja generoso.

