INFORMAÇÕES

DEZEMBRO

2020

Dia 06 DOMINGO II DO ADVENTO - Ano B
Is 40, 1-5. 9-11; Sal 84; 2 Pedro 3, 8-14; Mc 1, 1-8
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)
* OFERTÓRIO PARA O FUNDO DIOCESANO DE COMPENSAÇÃO DO CLERO.
10h30 Festa da 1ª Comunhão do grupo C do 4ºano de catequese, na missa.
11h30 Festa da 1ª Comunhão do grupo D do 4ºano de catequese, na missa.

06 de DEZEMBRO de 2020

REFLEXÃO

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - S. Ambrósio, bispo e doutor da Igreja
Is 35, 1-10; Sal 84; Lc 5, 17-26
19h00 Missa vespertina, na Sé.
19h30 Catequese adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
Dia 08 SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
Padroeira e Titular da Paróquia e Padroeira principal de Portugal.
Gen 3, 9-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)
Dia 09 QUARTA-FEIRA - S. João Diogo
Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30
Dia 10 QUINTA-FEIRA - Bem-aventurada Virgem Maria de Loreto
Is 41, 13-20; Sal 144; Mt 11, 11-15
10h00 Reunião de Arciprestado, em Esgueira.

Dia 12 SÁBADO - Nossa Senhora de Guadalupe
Sir 48, 1-4. 9-11; Sal 79; Mt 17, 10-13
Missas: 8h30 (Sé) (não há às 12h na Sé nem missa vespertina em Santiago)
10h30 Ordenação de Presbíteros, na Sé. Os participantes devem apresentar
o respectivo convite.
Dia 13 DOMINGO III DO ADVENTO - Ano B
Is 61, 1-2a. 10-11; Sal Lc 1, 46b-48; 1 Tes 5, 16-24; Jo 1, 6-8. 19-28
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)

AVISO
Horário das Eucaristias Dominicais
Enquanto estiver em vigor o recolher obrigatório aos fins de semana, ficam
suspensas as Missas das 19h, e teremos as seguintes celebrações:
Sábado 8h30; 12h - Missa para cumprimento do preceito dominical
Domingo 8h30; 10h30; 11h30

A voz oportuna !
O tempo corre e já estamos na segunda semana do
Advento. E muitos, alertados pelo acendimento das
iluminações da época, já se desdobram em cuidados com
os presentes de Natal. Para os cristãos, porém, há outros
trabalhos mais urgentes e importantes. Quem o diz é
João Baptista, voz determinada e inconfundível, no
deserto: "Preparai o caminho do Senhor, endireitai as
suas veredas".
Ao dar voz a este pregão, João Baptista não se limita a
replicar uma mensagem ou a dar um recado aos do seu
tempo, mas torna-se, para todos os tempos, exemplo
claro de quem vive em Advento e prepara a vinda do
Messias.

INFORMAÇÕES

Dia 11 SEXTA-FEIRA - S. Dâmaso I, papa
Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19
Aniversário da restauração da Diocese de Aveiro (1938).

Nº 1720

Dois mil anos passados, não se volta ao deserto e ao
estilo de vida do Precursor, mas não deixa de ser oportuno
e necessário escutarmos o seu alerta vigoroso, para que
a sobriedade de vida, como escolha livre e responsável
que devemos fazer, nos permita ter uma expressão
solidária mais significativa nesta quadra. É o que nos
sugere também o Papa Francisco. Com efeito, a
sobriedade, a solidariedade e a oração serão sempre
trempe vigorosa em que deve assentar o projecto de
vida de quem quer viver o Advento e celebrar cristãmente
o Natal.
P. Fausto
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Igreja:

Assim não!
Há anos que, na
Capela do Sagrado Coração de
Jesus da nossa
Igreja, se monta,
nesta quadra, a
árvore solidária. É
uma maneira de
lembrar,
mesmo
aos
pouco
frequentadores, que o tempo chama
à partilha com os mais necessitados,
apoiados habitualmente pela
Conferência Vicentina.
O que não está mesmo nada certo é
que se aproveite a ocasião para
desocupar as prateleiras da
arrecadação de bens já encetados e
de outros fora de validade.
Se é verdade que "quem dá aos pobres
empresta a Deus", que recompensa
terá quem dá o que não presta?
Solidários sim, mas não de roupas velhas
e produtos fora de prazo. Porque os
pobres também merecem respeito.

Ordenações Presbiterais
As ordenações sacerdotais do Fábio e
do Nuno, serão no dia 12 de
dezembro, sábado, às 10h30, na Sé
de Aveiro. Está limitado o acesso
presencial à celebração, mas haverá
transmissão em direto da celebração
no canal youtube da Diocese de Aveiro
FÁBIO FRECHES: Nasceu a 12.jan.1987,
na Covilhã, foi ordenado diácono a
26.jan.2020, colabora na Unidade
Pastoral de Águeda.
NUNO GONÇALVES: Nasceu a
1.nov.1991, na freguesia das Talhadas.
Ordenado diácono a 26.jan.2020,
colabora na paróquia de São Tiago de
Beduído [Estarreja].

Rede Mundial de Oração
do Papa torna-se
Fundação do Vaticano

“Cada família, uma história de amor”
--Preparação para o Natal de 2020-Prepara o caminho - 2º Domingo do Advento

O antigo Apostolado da Oração torna-se agora Fundação, com novos
estatutos a vigorar inicialmente num
período experimental de três anos.

Vaticano:

Papa oferece testes de
Covid-19 e vacinas
contra gripe a paróquia
romana

No Domingo II do Advento olhamos para
João Baptista, "aquele que vem
preparar o caminho para o Senhor". É
por isso, imagem de todos aqueles que
se sentem também à procura de Jesus
e que ao longo destas semanas do
Advento se preparam para acolher
Jesus.

Para rezar em família ao longo da
semana:
Agradecemos-te Senhor
porque simplesmente
nos escolheste
e nos enviaste pelo mundo
a falar de Ti.
Agradecemos-te
porque nos amas
e nos fazes sentir amados.
Todos confiamos em Ti:
ajuda-nos a ouvir,
a olhar,
a estar com as pessoas
a fim de que elas possam
ver-Te refletido em nós.
Ave Maria, cheia de graça, …

Neste Advento, a Diocese de Aveiro convida a
"parar para dizer 'bom dia'!
Nos dias 3, 10, 17 e 23 de dezembro, às 21h00, a Diocese de Aveiro vai partilhar
uma mensagem que o Sr. Bispo, D. António Moiteiro, "vai propor e concretizar
numa pequena reflexão", antes de uma "pequena oração".
Os vídeos vão ser partilhados no site da Diocese, no Facebook e no canal Youtube.

Uma das ambulâncias do Vaticano,
transformada em unidade móvel,
deslocou-se esta quarta-feira até à
localidade de Torvaianica, para
oferecer testes de Covid-19 e vacinas
contra gripe.

