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INFORMAÇÕES

11h00
21h30

DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR - Ano C
Is 50, 4-7; Salmo 21; Filip 2, 6-11; Lc 22, 14 – 23, 56 ou Lc 23, 1-49
Recolha dos Envelopes do Contributo Penitencial, que se destinam ao
Fundo de Emergência Social e Pastoral Diocesana
Benção dos Ramos junto à igreja das carmelitas e procissão até à Sé para a Missa.
Ensaio dos Coros, para a Celebração da Ceia do Senhor.

Dia 25
21h30

SEGUNDA-FEIRA - Is 42, 1-7; Salmo 26; Jo 12, 1-11
Ensaio dos Coros, para a Celebração da Paixão do Senhor.

Dia 26
21h30

TERÇA-FEIRA - Is 49, 1-6; Salmo 70; Jo 13, 21-33.36-38
Concerto da Filarmonia das Beiras, na Sé.

Dia 27
18h00
21h15

QUARTA-FEIRA - Is 50, 4-9a; Salmo 68; Mt 26, 14-25
Missa na Igreja de Santiago.
Ensaio dos Coros, para a Missa Crismal.

Dia 28
10h00
21h30

QUINTA-FEIRA SANTA
Eucaristia Crismal. - Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Salmo 88; Ap 1, 5-8; Lc 4, 16-21
Eucaristia da Ceia do Senhor, com lava-pés. - Ex 12, 1-8.11-14; Salmo 115;
1 Cor 11, 23-26; Jo 13, 1-15
Adoração nocturna do Santíssimo Sacramento [Consulte a escala no interior].

00h00
Dia 29
09h30
17h30
21h30

Dia 31

DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR - Ano C
Act 10, 34a. 37-43; Salmo 117; Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8; Jo 20, 1-9
Não há Missa às 8h30. Missas às 9h em Santiago, 10h em Vilar, 10h30, 12h e 19h,
na Sé.
Visita Pascal em Vilar, com celebração do envio na Igreja.

DURANTE ESTA SEMANA NÃO HÁ CARTÓRIO PAROQUIAL.

INFORMAÇÕES

SÁBADO SANTO
Oração de Laudes.
Vigília Pascal da Ressurreição do Senhor. - Gen 1, 1 – 2, 2; Gen 22, 1-18;
Ex 14, 15 – 15, 1; Is 54, 5-14; Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15. 32 – 4, 4;
Ez 36, 16-17a.18-28; Rom 6, 3-11; Lc 24, 1-12

Semana Santa
As mesmas horas e dias, mas imensamente ricos pela
intensidade do mistério que em cada domingo celebramos.
O Filho de Deus encarnou, cresceu e viveu para chegar
aqui e dar a maior prova do Seu amor por nós, "entregando-se à morte e morte de cruz".

Esta semana, iniciada em procissão com cânticos de
aclamação, ramos e palmas, há-de levar-nos ao calvário e
fazer-nos contemplar a morte de Jesus como o momento
supremo de uma vida feita dom e serviço, nada reservando
para si; mas hão-de surpreender-nos também as vozes das
mulheres, que na madrugada de domingo não encontram o
corpo do Crucificado. Pedro, sobressaltado e curioso, há-de ajudar-nos a vencer os medos e hesitações e hão-de os
discípulos assegurar que viram o Senhor. E havemos de cantar
ALELUIA, porque, afinal, a Vida entregue na cruz não resultou
em fracasso, mas em fonte inesgotável de VIDA NOVA!
Havemos de viver santamente esta Semana.
P. Fausto

MUDANÇA DA HORA: De 30 para 31 de Março adiante o seu relógio 60 minutos.
Páscoa Com... as famílias que gostarem de acolher um ou dois estudantes da
Univ. Aveiro estrangeiros à mesa no dia de Páscoa, devem inscrever-se para o CUFC (cufc@ua.pt).

Nº 1373

Todo o mistério do sofrimento humano assumido
integralmente por Jesus torna esta semana singular e a todos
os títulos santa. Teremos ocasião de aprender que só a
confiança e consequente abandono nos braços do Pai
permite a liberdade de se dispor da vida sem medo de a
perder e descobrir na obediência à vontade de Deus e no
serviço aos outros o segredo para a fecundidade de qualquer
projecto. Não vamos deixar que o barulho e o frenesim da
corrida diária nos ocupem, de modo que não permitam
espaço para a oração agradecida e contemplação amorosa.

SEXTA-FEIRA SANTA
Oração de Laudes.
Celebração da Paixão e Morte do Senhor. - Is 52, 13 – 53, 12; Salmo 30;
Hebr 4, 14-16 – 5, 7-9; Jo 18, 1 – 19, 42
Procissão comemorativa do Enterro do Senhor desde a Igreja da Vera Cruz até à Sé.

Dia 30
09h30
21h30

15h00
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Caminho Pascal
Grão a grão…
Já só faltam 15 dias
para chegar a Aveiro,
sentir a sua maresia,
gozar da temperatura amena e do seu
sol
primaveril.
Brevemente serei o
centro das atenções
e
dos
olhares
(in)discretos. Enfim,
uma sensação nova que me torna um
pouco ansioso, apesar de convencido
de passar em todos os testes, inclusivé
o da curiosidade. O importante é que
não esqueçam a minha causa.
Esta semana S. José bateu ao coração
de alguém que deixou na sacristia da
Igreja 2 notas de 10• bem
embrulhadinhas, com recado de
anonimato e de outra que no final da
Missa da tarde deixou uma de 20; no
dia seguinte foi em Santiago que me
deram também uma nota de 20 e na
Igreja uma de 10, como troco de uma
intenção. Tudo para as "despesas do
nosso órgão".
No dia 21 o mealheiro foi enriquecido
com um maço de 10 notas de 20•,
entregue na secretaria por alguém que
reside na Av. 25 de Abril; por fim, veio
parar ao meu mealheiro na manhã de
22 uma nota de 50 novinha. Por agora
é tudo, com a esperança de haver mais
para a próxima semana.
p.f.
Carpete de Arraiolos: A carpete de
Arraiolos para a Sacristia, está já no
Salão Paroquial, para ser feita. Pede-se
a colaboração de todos os que
quiserem ajudar.

Semana Santa e Tríduo Pascal na Sé

Caminhamos para a Páscoa libertadora
Entre ramos de oliveira e cantos de vitória,
Porque é Jesus a fazer por nós o caminho
A lavar miséria humana com sangue divino.
Caminhamos contemplando a paixão
E a Ele unimos nosso coração.
É Nele que depositamos a confiança
E quem Nele confia vive com esperança.
Senhor Jesus, amante da humanidade
Que caminhas e carregas, lancinante,
O peso mortal, em bruto, da minha cruz...
Graças pelo amor e pela fidelidade
Que Te leva ao Calvário, triunfante,
Donde brilha para todos vida e luz!
Pe. JAC

Confissões - Todos os dias das 9h às
12h e das 15h às 18h (excepto durante
as celebrações litúrgicas).

Ensaios para as Celebrações - Nos dias
24, 25 e 27, às 21h30, na Igreja.
CELEBRAÇÕES:
Domingo de Ramos (23.Março)
11h00 - Bênção dos Ramos na igreja
das Carmelitas e procissão para a Sé.
[As portas abrirão à chegada da procissão].
Quinta-feira Santa (28.Março)
10h00 - Eucaristia Crismal, com a
renovação
dos
compromissos
sacerdotais, a bênção dos óleos;
21h30 - Eucaristia da Ceia do Senhor,
com lava-pés. Procissão da Sagrada
Reserva; Adoração nocturna do
Santíssimo Sacramento [O ofertório desta
Celebração destina-se aos pobres].
Sexta-feira Santa (29.Março)
09h30 - Oração de Laudes;
17h30 - Celebração da Paixão e Morte
do Senhor [o ofertório destina-se às

No Museu de Aveiro continua patente a
exposição “Diocese de Aveiro - presente
e memória”, da Missão Jubilar. Aproveite
as férias escolares e visite-a
gratuitamente.
Serviço de Túnicas para as crianças a
baptizar em 14.abr:
aberto de 1 a 13 de Abril, das 17h às 19h.
Retiro de Doentes em Fátima
Estão abertas as inscrições para participar
no Retiro de Doentes promovido pelo
Movimento da Mensagem de Fátima, que
vai decorrer de 10 a 13 de Agosto, em
Fátima. As inscrições podem ser feitas na
secretaria paroquial.

comunidades cristãs dos Lugares Santos; a
Igreja concede a indulgência plenária aos
fiéis que participarem na celebração da
Paixão do Senhor (Enc.Ind.nº17)];

21h30 - Procissão comemorativa do
Enterro do Senhor desde a Igreja da
Vera Cruz até à Sé.

Sábado Santo (30.Março)
09h30 - Oração de Laudes;
21h30 - Vigília Pascal da Ressurreição
do Senhor, com a bênção do lume
novo, precónio pascal, a liturgia da
Palavra, a bênção da água baptismal, a
renovação das promessas baptismais e
a Eucaristia [cada pessoa deve levar uma
vela para acender durante a celebração; a
Igreja concede a indulgência plenária aos
fiéis que, participando na celebração da
Vigília Pascal, renovarem as promessas
baptismais (Enc.Ind. nº70)]. A Celebração

começa no adro, mantendo-se as
portas da igreja fechadas e as luzes
apagadas.
Domingo de Páscoa (31.Março)
Missas - Não há Missa às 8h30. Missas
às 9h em Santiago, 10h em Vilar, 10h30,
12h e 19h, na Sé. [A igreja concede a
indulgência plenária a quem receber a
bênção dada pelo Santo Padre “urbi et
orbi”, mesmo pela rádio ou pela televisão
(Enc.Ind. nº12)];

15h00 - Visita Pascal em Vilar, com
celebração do envio na igreja.

Adoração do Santíssimo Sacramento - Quinta-feira Santa
0h.
1h.
2h.
3h.
4h.
5h.
6h.
7h.

Adolescentes e jovens, catequistas e animadores, JuFra e GioFrater
Catequistas, Rosaristas, Grupos de Oração, Cursos de Cristandade
Grupos corais
Leitores e MECs
Irmandades, OFS, Pastoral Familiar e Equipas de Nossa Senhora
Lugar de Vilar
Bairro de Santiago, Zeladoras, Vicentinas e Visitadores
Consagradas

