
ABRIL    2013

Dia 07 DOMINGO SEGUNDO DA PÁSCOA - Ano C
Act 5, 12-16; Salmo 117; Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Jo 20, 19-31

16h00 Ordenação de três Diáconos em ordem ao Presbiterado, na Sé.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

Dia 08 SEGUNDA-FEIRA - SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
Is 7, 10-14; 8, 10; Salmo 39; Hebr 10, 4-10; Lc 1, 26-38

17h00 Reunião de Visitadores de doentes.

Dia 09 TERÇA-FEIRA - Act 4, 32-37; Salmo 92; Jo 3, 7b-15

21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro Paroquial.
21h30 Reunião geral de catequistas, no Centro Paroquial.

Dia 10 QUARTA-FEIRA - Act 5, 17-26; Salmo 33; Jo 3, 16-21

10h00 Reunião Arciprestal do Clero, no Seminário Dehoniano.
15h00 Reuniãos dos Grupos de Vida Ascendente.
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do Coro da Catedral - CatedrAv -, na Igreja.

Dia 11 QUINTA-FEIRA - SOLENIDADE DA DEDICAÇÃO DA IGREJA CATEDRAL
21h30 Missa presidida pelo Sr. Bispo D. António Francisco. (Não há missa às 19h)

Dia 12 SEXTA-FEIRA - Act 5, 34-42; Salmo 26; Jo 6, 1-15

17h00 Missa na Igreja de Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 13 SÁBADO - S. Martinho I, papa e mártir – Act 6, 1-7; Salmo 32; Jo 6, 16-21

10h00 Dia de reflexão do 8.º Ano de catequese, na Casa das Dominicanas.
15h00 Reunião de preparação para pais, padrinhos e crianças da catequese não-

baptizadas.
15h00 Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
19h00 Missa vespertina na Igreja de Santiago.

Dia 14 DOMINGO TERCEIRO DA PÁSCOA - Ano C
Act 5, 27b-32. 40b-41; Salmo 29; Ap 5, 11-14; Jo 21, 1-19 ou Jo 21, 1-14

15h00 Baptismos de crianças da catequese, na Sé.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.
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ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO DA IGREJA CATEDRAL
Dia 11 de Abril - Missa na Sé às 21h30 presidida pelo Sr. Bispo
D. António Francisco.

SANTIAGO: A Missa Vespertina de Sábado passará a ser às 19h.

A Páscoa é sempre !

Ainda ressoa aos ouvidos o eco das campainhas e sinos,
associado às vozes do Glória e Aleluia, na noite Santa da
Vigília. É a Festa da Páscoa. Mas se a Festa é um dia, o
Tempo de Páscoa dura 50 e o espírito pascal é o que
deve caracterizar a vida inteira do cristão, sempre
alimentado e celebrado, especialmente em cada domingo
do ano.

Como nos demais anos, ao longo de 50 dias, somos
convidados a fazer caminho, e, guiados pelos apóstolos
e atentos ao comportamento dos outros cristãos de
Jerusalém, a celebrar com eles os frutos saborosos que
o Ressuscitado lhes foi concedendo. A paz e o perdão
são os primeiros desses frutos, não para guardar cada
um em proveito próprio, mas para semear e partilhar
em todas as circunstâncias.

Graças ao Espírito Santo dado na tarde de Páscoa, cabe-
nos a tarefa, 2 000 anos depois, apesar da fragilidade
da nossa natureza e da inconsistência dos nossos
propósitos, de fazermos da Paz e da Reconciliação a nossa
principal bandeira e programa diário de vida. Páscoa
torna-se, então, caminho, passagem e nunca miragem.
É presente e futuro, programa e projecto, dom e tarefa.
É sempre Vida Nova!

P. Fausto
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A Páscoa é porta aberta!

É por milagre de amor e com encanto
que entre nós vive Hoje o Senhor
que se oferece como paz e com amor
e num sopro faz-nos sentir o

Espírito Santo.

As feridas de Jesus não acabaram
as suas chagas ainda perduram
e são desafio constante à Fé...
Mas não nos fechemos logo,

como Tomé,
acreditemos mais além

do que (não) se vê!

Tocados e rendidos ante
as marcas do amor

não nos abandonemos no Senhor
a não ser por nos sentirmos

abraçados
apesar das nossas quedas e pecados.

Agora mais que nunca a Vida é certa!
Porque Jesus está vivo, ressuscitou:
com a força do Espírito que nos doou
anunciemos que a Páscoa

é porta aberta!

Pe. JAC

De malas aviadas!

Já deixei Pecs para trás e estou de
viagem. Aveiro é o meu destino. Se
Deus quiser e tudo correr bem, verei
na segunda-feira, pelas 12 horas, essa
linda cidade de que me têm falado;
depois… depois é só o tempo de
descarga para começarem os trabalhos
de montagem, entonação e afinação,
como está previsto.
Entretanto, há quem se lembre de
mim; desta feita é Santiago que diz
presente com um envelope com uma
nota de 50, no ofertório da Missa de
Páscoa e outro com duas de 20 de um
casal da mesma zona. Também no
ofertório das celebrações da Igreja
vinha há dias um envelope com 50•.

Porque as necessidades são muitas,
tudo é bem-vindo. Não deixe de
atender à campanha de angariação de
fundos que vai iniciar-se: "Dó ré mi dá
só lá um tubo" não é apenas um título
sugestivo, é desafio à generosidade de
todos, para que o meu projecto seja
um êxito.
Fico a aguardar.
Continuação de feliz Páscoa.

Serviço de Túnicas para as
crianças a baptizar em 14.abr:
aberto de 1 a 13 de Abril, das 17h
às 19h.

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.

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.

Missão Jubilar: Dia da Partilha
Um dia vou dar... Hoje é o dia!

A acção da Missão Jubilar neste mês de Abril é um convite à partilha e à
solidariedade de todos nestes tempos difíceis de crise.

O fruto da nossa partilha - bens alimentares não perecíveis e bens de higiene
pessoal - vai ser direccionado para quatro instituições: a Conferência
Vicentina de S. Francisco de Assis (Glória), a Conferência Vicentina Nossa
Senhora da Vitória (Vilar), a ADAV-Aveiro e as Florinhas do Vouga.

Na próxima quinta-feira, sexta-feira e sábado, ao fim da tarde e princípio
da noite, vamos andar pela nossa paróquia a recolher a partilha das pessoas.
No domingo, dia 14, a partilha pode ser entregue em qualquer uma das
Eucaristias na Sé. Entre os dias 15 e 19 a entrega da partilha pode ser feita
na secretaria paroquial.

Contamos com a generosidade de todos para a partilha mas também contamos
com a dedicação dos mensageiros e dos grupos paroquiais que se
disponibilizam para a recolha. Já temos alguns, mas quantos mais melhor,
já que onde todos ajudam nada custa!


