
ABRIL / MAIO    2013

Dia 28 DOMINGO QUINTO DA PÁSCOA - Ano C
Act 14, 21b-27; Salmo 144; Ap 21, 1-5a; Jo 13, 31-33a. 34-35

15h00 Encontro de Formação para Agentes da Pastoral da Saúde, com o tema: “Maria,
Mulher de fé e modelo de crente:«Feliz Aquela que acreditou»” apresentado pelo
Bispo D. António Francisco, no Seminário de Santa Joana Princesa. Entrada Livre.

18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

Dia 29 SEGUNDA-FEIRA - S. Catarina de Sena -1 Jo 1, 5 – 2, 2; Salmo 102; Mt 11, 25-30

18h00 Ensaios da Primeira Comunhão todos os dias da semana, com concentração no
centro paroquial.

21h30 Reunião do Conselho Pastoral, no Centro Paroquial.

Dia 30 TERÇA-FEIRA - S. Pio V – Act 14, 19-28; Salmo 144; Jo 14, 27-31a

21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro Paroquial.
21h30 Reunião de pais do 6º. ano, para preparação para a Festa da Fé, no Centro Paroquial.
21h30 Reunião da Comissão de Festas.
21h30 Ensaio Arciprestal dos grupos corais paroquiais para a missa do Dia da

Peregrinação, na Sé.

Dia 01 QUARTA-FEIRA - S. José Operário – Gen 1, 26 – 2, 3; Salmo 89; Mt 13, 54-58

Não há Cartório Paroquial.
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do Coro da Catedral - CatedrAv -, na Igreja.

Dia 02 QUINTA-FEIRA - S. Atanásio – Act 15, 7-21; Salmo 95; Jo 15, 9-11

Dia 03 SEXTA-FEIRA - S. Filipe e S. Tiago – 1 Cor 15, 1-8; Salmo 18 A; Jo 14, 6-14

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

Dia 04 SÁBADO - Act 16, 1-10; Salmo 99; Jo 15, 18-21

15h00 Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.

Dia 05 DOMINGO SEXTO DA PÁSCOA - Ano C
Act 15, 1-2. 22-29; Salmo 66; Ap 21, 10-14. 22-23; Jo 14, 23-29 ou Jo 17, 20-26

Dia da Mãe
10h00 Festa da Primeira Comunhão.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

28 de ABRIL de 2013 Nº 1378

Testamento final

Há 15 dias, depois de uma boa refeição de peixe
fresquinho a culminar uma pesca abundante,
estranhámos que Jesus se voltasse para Pedro e lhe
pusesse uma questão, no mínimo embaraçante:"Simão,
filho de João, amas-me tu, mais do que estes? E à
terceira, Pedro, sentindo talvez a acusação da memória
ainda fresca, com o coração triste e olhos humedecidos,
deixou à consideração do Mestre a verdade do seu
amor:"Tu sabes tudo, Senhor; bem sabes que Te amo".
Pensámos então que a questão era só com Pedro, mas
não.

Neste Domingo, o 5º da Páscoa, para que não restem
dúvidas, ficamos todos a saber que o que identifica e
distingue o discípulo de Cristo é a sua capacidade de
amar até ao dom total de si mesmo, ao jeito e à medida
do Mestre:"Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei".
E isto para todos os tempos e lugares. Só assim, e nesta
justa medida, é que a utopia dos" Novos Céus e Nova
Terra"não se torna miragem alienante, mas já
experiência fecunda e renovadora no coração de cada
um, das famílias, das comunidades e da sociedade.

Estas palavras proferidas por Jesus em momento tão
solene soam a testamento final, por isso são sérias e
importantes. O resto é conversa!

P. Fausto
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Mês de Maio - Oração do Terço
- todos os dias feriais, às 21h30 na Igreja (Sé) e também na Capela dos Santos
  Mártires (Alboi).



Ele é o Amor!

Não há Glória maior
Que a que Deus nos dá...
É o poder do Amor
Que com Ele triunfará.

O segredo está na reciprocidade
Da entrega livre e da verdade
Do Amor feito Glória
Por toda a eternidade da história.

A crescer
e de que maneira!
O meu período de gestação aproxima-se
do fim. Com a estrutura completa e o
tamanho previsto já é possível tirar uma
radiografia ao meu corpo, mas ainda falta
muito para poder respirar e cantar.
Admirado por muitos, há ainda quem não
goste… mas, paciência, tudo com o tempo
se há-de superar e o futuro se
encarregará de sarar as mágoas. Por agora,
fico contente com a reacção dos que
passam, param e usam o telemóvel para
registar a minha imagem.
Dei-me conta de um envelope anónimo
com 5 notas de 50, no ofertório da Missa
de domingo, dizendo apenas "donativo
para o órgão". Gestos como este entusiasmam-me. Comovido fiquei eu também
com a simplicidade daquela senhora idosa que deu para o meu mealheiro os 20
euros que tinha na sua carteira, no dia 22, à tarde, na Igreja.
No dia 24 veio um cheque de 1000•, com uma bela e encorajadora mensagem,
que alegra o coração e ajuda a superar algum desconforto e no dia 25, de
manhã, um envelope com 2 notas de 20• completaram o role dos que se lembraram
especialmente esta semana da minha causa. A todos o meu Bem-haja.

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.

Missão Jubilar: Peregrinação
11 e 12 de Maio

Entramos esta semana no mês de Maio, tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora.

Ao nível da Missão Jubilar, faremos por estes dias a distribuição do Missão 11 com
um convite a olharmos Santa Joana. O Dia da Peregrinação, que faremos nos dias
11 e 12, ao Túmulo da Padroeira da nossa Diocese, que repousa aqui bem perto
de nós, em frente à nossa igreja, é o modo de a colocarmos como feliz modelo do
seguimento de Jesus Cristo.

O programa desses dois dias está pensado e a ser preparado para que novos e
adultos passem um fim-de-semana diferente em Aveiro. Festa, alegria, animação,
oração, procissão e missa são componentes indispensáveis para mostrarmos que
somos Igreja Diocesana em festa, em torno da sua Padroeira.

Pedimos às crianças, adolescentes e jovens da nossa catequese que se
inscrevessem para essa iniciativa. Alguns aceitaram o convite e faremos festa com
todos eles.

O modo de fazermos paroquialmente a nossa peregrinação será acertado no
Conselho Pastoral desta segunda-feira.

É claro e simples o mandamento,
Um desafio à razão e ao
pensamento:
Amar cada um como Jesus ama...
Tornar sempre presente a Sua voz
que chama.

Não há maior mandamento
Senão ser instrumento
Do mais belo sentimento...
Porque Ele é o Amor!
                               Pe. JAC

Notas de 5 euros... A GNR informa que a partir de 2 de Maio vai entrar em circulação uma
nova nota de 5 euros mas não é preciso trocar notas: as velhas não perdem valor e
continuam a circular.


