INFORMAÇÕES

MARÇO

2021

Dia 21 DOMINGO V DA QUARESMA - Ano B
Jer 31, 31-34; Sal 50; Hebr 5, 7-9; Jo 12, 20-33
«Se o grão de trigo, lançado à terra, morrer, dará muito fruto»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar)

21 de MARÇO de 2021

REFLEXÃO

Dia 22 SEGUNDA-FEIRA - Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 ou Dan 13, 41c-62;
Sal 22; Jo 8, 1-11
«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra»
Confissão individual: das 9h30 às 11h e das 17h às 18h30
21h30 Reunião do Secretariado de Pastoral Familiar.
Dia 23 TERÇA-FEIRA - Num 21, 4-9; Sal 101; Jo 8, 21-30
«Quando levantardes o Filho do homem,então sabereis que ‘Eu sou’»
Confissão individual: das 9h30 às 11h e das 17h às 18h30
Dia 24 QUARTA-FEIRA - Dan 3, 14-20. 91-92. 95; Sal Dan 3, 52; Jo 8, 31-42
«Se o Filho vos libertar, sereis realmente livres»
Confissão individual: das 9h30 às 11h e das 17h às 18h30
Dia 25 QUINTA-FEIRA - SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
Is 7, 10-14; 8, 10; Sal 39; Hebr 10, 4-10; Lc 1, 26-38
«Conceberás e darás à luz um Filho»
Confissão individual: das 9h30 às 11h e das 17h às 18h30

Dia 27 SÁBADO - Ez 37, 21-28; Sal Jer 31, 10; Jo 11, 45-56
«Para congregar na unidade os filhos de Deus que andavam dispersos»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa Vespertina em Santiago)
Dia 28 DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR - Ano B
Is 50, 4-7; Sal 21; Filip 2, 6-11; Mc 14, 1 – 15, 47 ou Mc 15, 1-39
«Humilhou-Se a Si próprio; por isso Deus O exaltou»
Missas: 8h30, 10h30 (presidida pelo Sr. Bispo), 12h e 19h (Sé) (não há
missa em Vilar)
Mudança de Hora: À 1h da manhã os relógios devem ser adiantados 60min.
Bênção dos Ramos: Será efectuada antes das celebrações no adro da Igreja.
No final das celebrações as Irmandades farão a sua distribuição. Devido às
regras sanitárias, não será permitido levar ramos para dentro da Igreja.
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Dia 26 SEXTA-FEIRA - Jer 20, 10-13; Sal 17; Jo 10, 31-42
«Procuravam prendê-l’O, mas Ele escapou-Se das suas mãos»
Confissão individual: das 9h30 às 11h e das 17h às 18h30
21h30 Celebração Penitencial com Absolvição geral ((é obrigatória a participação
total na celebração), na Sé.

Nº 1727

Cruz: pesadelo ou salvação ?
Ao aproximarmo-nos da Páscoa, a Liturgia orienta
progressivamente os cristãos para a contemplação da
Paixão e Ressurreição do Senhor. E bem oportuno se torna
num tempo em que a expectativa das pessoas vai mais
para as "vacinas" que para a espiritualidade própria da
quinta semana da Quaresma.
O Evangelho deste Domingo mostra-nos Jesus em
Jerusalém, no templo, poucos dias antes da Paixão.
Alguns gentios, porque querem conhecer Jesus, dirigemse a Filipe e pedem-lhe que os apresente ao Mestre. As
circunstâncias, porém, não aconselham entrevistas nem
sessões de cumprimentos. A hora é solene e o tempo é
escasso. Há que aproveitar a presença da multidão para
uma última mensagem: "Em verdade, em verdade vos
digo, se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer,
fica só; mas se morrer, dará muito fruto".
Nem toda a gente entendeu e se apercebeu da presença
de Jesus, mas ficou para a história a mensagem de que
nem o sofrimento nem a morte têm a última palavra. A
esta luz, apesar da perturbação e desconforto que o
sofrimento e a morte provocam, contemplar um crucifixo
deixa de ser, para os cristãos, um pesadelo, mas fonte
de vida e certeza de salvação.
P. Fausto
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Celebração Penitencial com absolvição geral
"Conversas à(sobre)mesa"
É o mote de uma série de encontros que o Secretariado de Pastoral Familiar da
nossa Paróquia vai promover, uma vez por mês, às 21h00, ao longo do ano pastoral.
Os encontros serão todos "online" e versarão sobre temas familiares, a começar
pelo primeiro, que já foi para o ar no dia 19, dia de S. José, pelos meios de
comunicação da Paróquia.
É assim que também desejamos corresponder à vontade do Papa Francisco, que,
dedicando particularmente este ano à protecção de S. José, Esposo da Virgem
Maria, pede à Igreja Universal uma especial atenção à Familia.
Sendo Nossa Senhora da Glória titular da nossa Paróquia, bom seria que não
esquecêssemos, pelo menos ao longo deste ano, a oração a S. José, que o Papa
Francisco escreveu:
Salvé,
Guardião do Redentor
e Esposo da Virgem Maria !
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança;
convosco, Cristo tornou-se homem.
Ó Bem-aventurado José,
mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos a graça,
misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal.
Amém.

Ano "Família Amoris Laetitia"
No dia 19 de Março de 2021, a Igreja
comemora 5 anos da publicação da exortação
apostólica Amoris Laetitia sobre a beleza e
a alegria do amor familiar.
Neste mesmo dia, o Papa Francisco inaugura
o Ano "Família Amoris Laetitia", que
terminará em 26 de junho de 2022, por
ocasião do X Encontro Mundial das Famílias
em Roma com o Santo Padre.

Na fidelidade às orientações da Igreja, o nosso Bispo permite este ano, devido
aos constrangimentos decorrentes da pandemia, que o Sacramento da Confissão/
Reconciliação/Penitência, habitualmente procurado na Quaresma, seja
substituído por uma Celebração Penitencial com absolvição colectiva dos pecados,
devendo depois o fiel, assim que possa, confessar-se individualmente.
Diz-nos a Igreja que para a válida absolvição, é necessário o propósito de se
confessar individualmente, no devido tempo, dos pecados graves que no momento
não pôde confessar (cf. cân. 962 CIC).
CELEBRAÇÃO PENITENCIAL COM ABSOLVIÇÃO GERAL
sexta-feira, 26 de Março, 21h30
(Nota: é obrigatória a participação total na
celebração)
Confissão individual: dias 22, 23, 24, 25 e 26 entre
as 9h30 e 11h e entre as 17h e 18h30

Renúncia Quaresmal
A partilha de bens económicos e bens materiais que
seja proporcional às posses de cada um e que signifique
uma verdadeira renúncia a algo que se possui ou a gastos
supérfluos e dispensáveis.
O fruto desta partilha, que será recolhido na
celebração penitencial de dia 26 de Março e durante
o ofertório das Eucaristias dominicais, em subscritos
próprios, destina-se ao Fundo de Urgência Social da
Cáritas Diocesana de Aveiro.

Caminhada da Quaresma
Data: V Domingo da Quaresma
(21 a 27-03)

Evangelho: Jo 12, 20-33
Desafio: «SERVE O OUTRO»
Compromisso: Vou fazer uma

oração bonita para conversar
com Jesus, todos os dias.

