Dia 05

MAIO

2013

Dia 06
17h00

SEGUNDA-FEIRA - Act 16, 11-15; Salmo 149; Jo 15, 26 – 16, 4a
Reunião de Visitadores de doentes.

Dia 07
21h30
21h30
21h30

TERÇA-FEIRA - Act 16, 22-34; Salmo 137; Jo 16, 5-11
Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro Paroquial.
Reunião da Comissão de Festas, no Centro Paroquial.
Ensaio Arciprestal dos grupos corais paroquiais para a missa do Dia da
Peregrinação, na Sé.

Dia 08
18h00
21h30

QUARTA-FEIRA - Act 17, 15. 22 – 18, 1; Salmo 148; Jo 16, 12-15
Missa na Igreja de Santiago.
Reunião da equipa coordenadora da pastoral familiar, no Centro Paroquial.

Dia 09

QUINTA-FEIRA - Act 18, 1-8; Salmo 97; Jo 16, 16-20

Dia 10
17h00

SEXTA-FEIRA - Act 18, 9-18; Salmo 46; Jo 16, 20-23a
Missa na Igreja de Vilar.

Dia 11
14h00

SÁBADO - Act 18, 23-28; Salmo 46; Jo 16, 23b-28
Concentração, no Adro da Sé, das crianças, adolescentes e jovens que se
inscreveram para as actividades do Dia da Peregrinação.
Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
Missa na Sé seguida de peregrinação da nossa paróquia ao Túmulo de Santa
Joana.
Não há missa vespertina em Santiago.

15h00
18h00
19h00

Dia 12

14h00
16h00

SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR - Ano C
DIA DE SANTA JOANA PRINCESA - PADROEIRA DA DIOCESE
Act 1, 1-11; Salmo 46; Ef 1, 17-23 ou Hebr 9, 24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53
Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social
Não há missas na Sé nem em Vilar.
Procissão em honra de Santa Joana.
Missa em frente ao Museu de Aveiro na conclusão do Dia da Peregrinação.

Neste fim-de-semana decorre um peditório a favor dos Bombeiros Velhos.

05 de MAIO de 2013

Nº 1379

Nada vos perturbe!
O Evangelho deste domingo continua a desenvolver o
conteúdo do testamento que Jesus deixou à Igreja, no fim
da última Ceia. Depois de nos dizer que só se reconhece
naqueles que levam a sério a Palavra de Deus e têm sempre
diante dos olhos o Seu exemplo, fala-nos, como nunca, do
Espírito Santo, como luz e presença permanentes, fonte de
paz e defensor valoroso em todas as circunstâncias. Alguém
com quem podemos contar sempre.
Já no-Lo tinha dado na tarde da Ressurreição, mas o nosso
coração estava então perturbado e a atenção centrada em
tudo quanto se dizia sobre o sepulcro vazio. Havia na altura
muita confusão na nossa cabeça, mas agora, passadas seis
semanas e alguns encontros, estamos diferentes e,
sobretudo, certos de que o Mestre está realmente vivo.

INFORMAÇÕES

10h00
18h00
18h30

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
Festa da Primeira Comunhão.
Ensaio do Coro da Missa das 19h, no Centro Paroquial.
Vésperas, na Sé.
REFLEXÃO

INFORMAÇÕES

Nesta altura, diga-se em abono da verdade, experimentamos
sentimentos estranhos; por um lado, uma intensa alegria
pela presença semanal do Mestre e das suas catequeses,
por outro um vazio incómodo e o receio pelo futuro.
Com o tempo a esgotar-se, a hora é de soltar amarras e
Jesus, neste domingo, com a certeza do Espírito Santo,
sossega o nosso coração.
"Não deixeis que o vosso coração se perturbe ou tenha
medo" são palavras certas, no momento certo, para todos e
para sempre. Também para nós em 2013.
P. Fausto
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Quase pronto!
Mês de Maio na Paróquia

Durante o mês de Maio, rezamos o
Terço em comunidade, na Sé, às 21h30.
Dia 6
Dia 7
Dia 8
Dia 9
Dia 10
Dia 13
Dia 14
Dia 15
Dia 16
Dia 17
Dia 20
Dia 21
Dia 22
Dia 23
Dia 24
Dia 27
Dia 28
Dia 29
Dia 30
Dia 31

Movimento de Vida Ascendente
Oficinas de Oração e Vida
Visitadores de Doentes
10.º Ano
Jovens
Procissão de Velas em Santiago
Ministros Ext. da Comunhão
Irmandades do SS. e Sr. dos Passos
Leitores
Grupos Corais
Agrupamento 191 Aveiro
Zeladoras do Templo
Past. Familiar e Eq. de Nª Senhora
OFS
11.º Ano
5.º e 6.º Ano
Acólitos
Catequistas do 1.º ao 4.º ano
7.º, 8.º e 9.º ano
Procissão das Velas na igreja

Também se reza o Terço em Vilar, às
21h00 e em Santiago e no Alboi, às
21h30.

Visto de fora o meu corpo está quase
pronto e já são de pormenor os
trabalhos desta fase. Continuando a
centrar as atenções dos que passam,
é tempo de dar forma ao interior com
músculos, nervos, articulações e não
sei que mais, trabalho que não se vê
facilmente, mas necessário àquilo que
vou ser e à missão que vou
desempenhar.
Até agora cresci e ganhei peso e em
breve tratarão do aparelho respiratório
e da minha voz. Essa vai ser a última
fase dos trabalhos.
Não têm diminuído, graças a Deus, o
número dos meus amigos e logo no
sábado, dia 27, na Igreja de Santiago,
um casal da Rua Direita, em Aradas,
deixou um envelope com uma nota de
50 e nessa mesma tarde, um casal das
Equipas de Nossa Senhora, de Esgueira,
deixou também uma de igual valor.
Na segunda, de manhã, no adro da
Igreja, alguém deu uma nota de 100
para o meu mealheiro e no final do dia
1 veio um cheque de 50 de um Casal
de Vilar; a surpresa maior, porém,
estava reservada para a tarde de quinta
com a entrada de um cheque de 2000•.
Benditas surpresas! Oxalá houvesse
muitas.

Missão Jubilar: Dia da Peregrinação a Santa Joana

Um dia vou peregrinar... Hoje é dia! Em Santa Joana Princesa, que repousa aqui
bem perto de nós, todos cristãos, em especial os diocesanos de Aveiro, encontram
um modelo feliz do seguimento de Jesus Cristo. No próximo fim-de-semana, dia 11
e 12, toda a diocese está assim mobilizada para peregrinar ao Túmulo de Santa
Joana.
Também nós, paroquialmente, faremos a nossa peregrinação. Com o entendimento
do Conselho Pastoral, no sábado dia 11, depois da missa das 19h, faremos essa
nossa peregrinação. (Atenção às informações e à alteração de celebrações neste
fim-de-semana!)
Todas crianças, adolescentes e jovens que se inscreveram para as actividades
deste fim-de-semana deverão estar no adro da Sé, no dia 11, às 14h. Os pais
destas crianças deverão saber e informar os responsáveis a que horas vêm buscar
os seus filhos, no final das actividades. A participação no domingo é da
responsabilidade das famílias.
As crianças e jovens que se inscreveram para os dois dias e que participam com
os escuteiros de Vilar, deverão estar no sábado, dia 11, pouco antes das 10h,
junto à igreja de Vilar, para iniciar aí a peregrinação. Devem trazer saco-cama e
refeição para sábado e domingo.

Deus habita em quem acredita
As palavras humanas soltam-se,
Saem de nós e não voltam...
A palavra de Deus entranha-se
No coração daqueles que amam!
Naquele que acredita
É Deus Quem habita...
Tornando-o viva morada
Pela palavra no coração guardada.

E é com doce encanto,
Bem ao jeito do Espírito Santo,
Que num sopro contínuo de paz,
Com Amor nos torna capaz
De ultrapassar o limite da razão
E acalmar o coração...
A palavra de Deus é Presente,
É futuro eternizado...
É poema sentido do crente
Só porque se sente amado.
Pe. JAC

