
SETEMBRO / OUTUBRO     2013

Dia 29 DOMINGO VIGÉSIMO SEXTO DO TEMPO COMUM - Ano C
Am 6, 1a. 4-7; Salmo 145; 1 Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31
O ofertório das Missas destina-se à Missão Jubilar Diocesana.

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
18h15 Oração de Vésperas.

Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - S. Jerónimo, presbítero e doutor da Igreja
Zac 8, 1-8; Salmo 101; Lc 9, 46-50

Dia 01 TERÇA-FEIRA - S. Teresa do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja
Zac 8, 20-23; Salmo 86; Lc 9, 51-56

14h30 Início das Oficinas de Oração, no centro paroquial.

Dia 02 QUARTA-FEIRA - Santos Anjos da Guarda
Ne 2, 1-8; Salmo 136; Mt 18, 1-5. 10

18h00 Missa em Santiago.
21h30 Assembleia dos Casais de preparação para o Matrimónio e para o

Baptismo, no centro paroquial.
21h30 Reunião geral do agrupamento 794 - Vilar.

Dia 03 QUINTA-FEIRA - Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Salmo 18 B; Lc 10, 1-12

Dia 04 SEXTA-FEIRA - S. Francisco de Assis
Bar 1, 15-22; Salmo 78; Lc 10, 13-16

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

Dia 05 SÁBADO - Bar 4, 5-12. 27-29; Salmo 68; Lc 10, 17-24
10h00 Assembleia de coordenadores da Missão Jubilar, no Seminário de Santa

Joana Princesa. Termina às 17h.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Igreja de Santiago.

Dia 06 DOMINGO VIGÉSIMO SÉTIMO DO TEMPO COMUM - Ano C
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Salmo 94; 2 Tim 1, 6-8. 13-14; Lc 17, 5-10

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
18h15 Oração de Vésperas.

   15.Out.2013 -  21h15 - Assembleia Arciprestal de Agentes de Pastoral
(para todos) em Santa Joana.

A mensagem já vem de trás e o alerta é oportuno: " Vós
não podeis servir a Deus e ao dinheiro". Não se trata de
criticar os ricos ou odiar a riqueza, mas de reconhecer
que o dinheiro, que nos faz tanta falta e jeito, pode
tornar-se, na prática, impedimento ao amor a Deus e
aos outros.

O projecto que Deus quer para os homens e para o mundo
não se compadece com egoísmos e injustiças e a tentação
de apropriação de bens exclusivamente em proveito
próprio é grande e afecta também os cristãos. Há, pois,
que ter cuidado e estar alerta, para que a riqueza não
nos torne auto-suficientes e insensíveis, levando-nos ao
isolamento dos outros e de Deus.

À medida que procura a riqueza a todo o custo, o homem
perde em dignidade e humanidade, pouco lhe importa o
sofrimento alheio, e, assim, sem se dar conta, o dinheiro
e os bens materiais impõem-se como deuses e ser rico
torna-se o projecto de vida.

Quanto maior for a preocupação pelos bens materiais,
menos tempo para Deus, para os outros e até para si
mesmo, a vida vai arrefecendo e Deus vai sendo relegado
para posições de conveniência, chegando mesmo a ser
dispensado do programa de cada dia. E isto acontece
com muitos cristãos.

P. Fausto
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"Quem nos avisa nosso amigo é"



A Diocese de Aveiro decidiu lançar o
concurso "Dá vida ao teu Vive".
O concurso admite, até ao dia 29 de
Novembro, trabalhos inéditos na
vertente de arte plástica: desenho;
pintura; fotografia; vídeo; colagens;
gravura; escultura; animação;
bordados...
O regulamento está disponível no site
da diocese.

Esta é a hora. Vive esta hora.
Começamos esta semana, nos respectivos
grupos, a nossa catequese paroquial.
Queremos, este ano, uma vez mais, levar
cada criança, cada adolescente e cada
jovem, bem como as suas famílias, não só
a conhecer melhor Jesus Cristo, mas
ajudar a criar uma relação e uma
comunhão íntima com o Senhor.
Contamos com os pais, primeiros e
indispensáveis educadores da fé e com
toda a comunidade paroquial que é o
sujeito da evangelização.

1º. ano: 5ª. feira, 16h30 e sábado 11h;
 Santiago, 4ª. feira, 18h30
2º. ano: 4ª. feira, 16h30 e sábado 9h30;
 Santiago, 5ª. feira, 18h30
3º. ano: 3ª. feira, 16h30 e sábado 9h30;
 Santiago, 2ª. feira, 18h30
4º. ano: 2ª. feira, 16h30 e sábado 11h
5º. ano: 4ª. feira, 18h30
6º. ano: 5ª. feira, 18h30
7º. ano: 5ª. feira, 18h30
8º. ano: 6ª. feira, 18h30
9º. ano: 2ª. feira, 18h30
10º. ano: 5ª. feira, 18h30
Grupo de jovens: 5ª. feira, 18h30
Catequese de Adultos: 3ª. feira, 21h30

Dá vida ao teu vive! O pobre é Deus caído!

Catequese Paroquial:
Esta é a hora!

Missão Jubilar: Um dia vou louvar Maria!

A partir desta semana vamos começar a distribuir o “Missão 11”, que contêm o
convite para participarmos no dia da Procissão de velas em honra de Nossa Senhora,
no dia 11 de Outubro.

A nossa paróquia e a da Vera Cruz irão realizar um única procissão na cidade de
Aveiro e que começará na Igreja do Carmo, passará pela igreja da Vera Cruz e terminará
na nossa igreja matriz. Terá início às 21h e caminharemos sob a protecção de Nossa
Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Apresentação e Nossa Senhora da Glória.

Depois do primeiro encontro nos
respectivos grupos, esta semana, os
adolescentes do 7º., 8º., 9º. e 10º anos e
o grupo de jovens terão uma actividade
inicial, no próximo sábado, dia 5.
A concentração será no adro da Sé às
14h30, seguindo-se um jogo de cidade por
equipas. Depois, teremos a possibilidade
de dar um passeio de moliceiro na ria (é
necessário trazer 3 euros para tal). Findo
o passeio, haverá tempo para lanchar (a
paróquia oferece), para ensaiar os
cânticos necessários e celebrar a alegria
da fé e de um novo ano catequético na
eucaristia das 19h que será dinamizada
pelos nossos adolescentes e jovens.
Vamos começar bem e em festa o novo
ano de catequese.

Actividade para
adolescentes e jovens

A Catequese de Adultos vai começar no
dia 22 de Outubro, às 21h30, no centro
paroquial. As inscrições continuam
abertas na secretaria paroquial.
Recordamos que este ano temos com este
grupo uma dupla finalidade: preparar
adultos para o sacramento da
Confirmação e proporcionar
aprofundamento da fé mesmo a quem já
tenha celebrado os sacramentos da
iniciação cristã.

Catequese de Adultos
começa a 22 de Outubro

Aprender a rezar, rezando. É este o
método das Oficinas de Oração e Vida,
uma associação internacional de fiéis,
que surgiu graças à intuição do frade
espanhol Ignacio Larrañaga. Porque
tantas vezes esmorecemos na vida de
oração e nos desleixamos no diálogo
orante com o Senhor surge agora uma
oportunidade para colocar a oração no
centro da vida cristã. Na nossa
comunidade vai começar uma Oficina
de Oração. Basta aparecer e
experimentar.

Oficinas de Oração e Vida

Estou feliz!
Sou admirado e muito fotografado, mas estou feliz porque sou
escutado com prazer… até por alguns a quem o processo da
minha aquisição trouxe problemas de consciência.
Têm-me particularmente surpreendido as "enchentes" aos
concertos até agora realizados, e como é giro ver contentes os rostos das pessoas, ao
fim, quando saem da Igreja! Confesso a minha surpresa.
Também neste tempo de verão houve quem se lembrasse dos encargos financeiros
que a minha presença comporta para a Paróquia, e, de uma maneira ou de outra,
fizeram chegar as suas ofertas.
Tudo é bem-vindo e é sempre tempo de mostrar solidariedade pela minha causa.
Aguardo-o, se não for antes, no concerto do próximo dia 12 de Outubro.

Quando as roupas são chagas
e a comida são migalhas...
Quando a companhia mais próxima
é um cão a latir...
Quando o pobre tem nome de amigo
Lázaro, isto é, Deus ajuda:
O céu já começa aqui.

Quando os trajes são de luxo
vestidos feitos de púrpura e linho...
Quando um rico não tem nome
nem acode a quem tem fome...
O inferno só será
a sequência de más escolhas.

Quando a indiferença fala mais alto
e não diz nada...
Quando os olhos não vislumbram
os milagres da vida em cada dia...
Quando os ouvidos não ouvem
os profetas desta hora:
É Deus Quem jaz caído,

            esfomeado e esquecido.

Porque o maior mal que se faz
é deixar de fazer todo o bem.

          P. JAC


