INFORMAÇÕES
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Dia 23 DOMINGO DE PENTECOSTES - Ano B
At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13 (ou Gal 5, 16-25); Jo 20, 19-23
(ou Jo 15, 26-27; 16, 12-15)
«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:
Recebei o Espírito Santo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* Dia do Apostolado Organizado dos Leigos – Ofertório.

REFLEXÃO

23 de MAIO de 2021

Dia 24 SEGUNDA-FEIRA - Santa Maria, Mãe da Igreja
Gen 3, 9-15.20 ou At 1, 12-14; Sal 86; Jo 19, 25-34
«Eis o teu filho...Eis a tua Mãe»
15h30 Reunião com as Catequistas do 4°ano, no centro paroquial.
Dia 25 TERÇA-FEIRA - S. Beda Venerável, presbítero e doutor da Igreja –
S. Gregório VII, papa – S. Maria Madalena de Pazzi, virgem
Sir 35, 1-15 (gr. 1-12); Sal 49; Mc 10, 28-31
«Recebereis cem vezes mais, já neste mundo,
juntamente com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna»
Dia 26 QUARTA-FEIRA - S. Filipe Néri, presbítero
Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19 (gr. 1.4-15a.10-17); Sal 78; Mc 10, 32-45
«Subimos para Jerusalém
e o Filho do homem será entregue»

10h00

«Mestre, que eu veja»
Reunião do Conselho Presbiteral na Casa Diocesana de Albergaria-aVelha.

Dia 28 SEXTA-FEIRA - Sir 44, 1. 9-13; Sal 149; Mc 11, 11-26
«A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Tende fé em Deus»
Dia 29 SÁBADO - S. Paulo VI, papa
Sir 51, 17-27 (gr. 12-20); Sal 18 B; Mc 11, 27-33
«Com que autoridade fazes isto?»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).
Dia 30 SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IX do Tempo Comum) - Ano B
Deut 4, 32-34. 39-40; Sal 32; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20
«Baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
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Dia 27 QUINTA-FEIRA - S. Agostinho de Cantuária, bispo
Sir 42, 15-26 (gr. 15-25); Sal 32; Mc 10, 46-52
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Verdadeiramente desconfinados !
Durante cinquenta dias celebrámos festivamente a glória
de Cristo Ressuscitado e acompanhámos com atenção o
processo catequético de Jesus com os discípulos. Vencidos
os obstáculos e dificuldades, e, apesar de ainda não
saberem tudo, estão preparados para a missão.
Jesus não tem a pretensão de esclarecer todas as coisas,
porque sabe que ao Espírito da Verdade cabe a missão
de conduzir todos à verdade plena.
E aconteceu o prometido, quando os discípulos estavam
no Cenáculo, em oração, com Maria, Mãe de Jesus: "uma
espécie de línguas de fogo poisou uma sobre cada um
deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo". E o
Espírito Santo, sem anular a natureza, transformou a
vida dos Apóstolos.
Agora, com novo alento e horizontes alargados, de
janelas abertas e portas escancaradas, não se intimidam
com o presente, nem temem o futuro. São homens novos.
Verdadeiramente desconfinados. O medo, as dúvidas, a
insegurança,... tudo ficou, finalmente, para trás.
Como nos primeiros tempos, a Igreja continua a viver
do mesmo Espírito, hoje e sempre invocado
fervorosamente, pois, só assim, continua a ser a
verdadeira e autêntica comunidade dos discípulos de
Jesus Cristo.
P. Fausto
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Sínodo dos Bispos 2023
Com o tema:
“Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”.

JMJ 2023:

3 de Junho

Papa recebeu logo e
terço da edição
internacional de Lisboa

Solenidade
do Corpo de Deus

“O percurso para a celebração do Sínodo será
dividido em três fases, entre outubro de 2021 e
outubro de 2023, passando por uma fase diocesana
e outra continental, que dará vida a dois
instrumentos de trabalho diferentes, distintos,
antes da fase definitiva, ao nível da Igreja universal”,
uma nota do Sínodo dos Bispos.
Esta é “modalidade inédita” de preparação deste
encontro mundial, que visa possibilitar “a escuta
real do Povo de Deus e garantir a participação de
todos no processo sinodal”.

«Laudato Si»
O Papa recebeu em audiência, no Vaticano, a presidente da Comissão Europeia,
Ursula Von Der Leyen, que se reuniu ainda com os responsáveis pela diplomacia
da Santa Sé.
Em entrevista ao portal ‘Vatican News’, a presidente da Comissão Europeia
mostrou-se “verdadeiramente grata” pela encíclica ‘Laudato Si’, que o Papa
publicou em 2015, e pelo “impulso positivo que deu, no apelo global para proteger
o planeta, a natureza e o clima”.
A responsável destacou a importância do Pacto Ecológico Europeu, que procura
a neutralidade climática até 2050 e reduzir as emissões de gases com efeito de
estufa até 2030.
“É por isso que acredito que a Laudato
Si’ foi realmente um alerta que nos
despertou”, acrescentou.
A presidente da Comissão Europeia
destacou os valores partilhados com o
Vaticano, no “compromisso pela paz, a
solidariedade, a dignidade da pessoa” e
“globalização da solidariedade”.
A responsável elogiou ainda a “força
unificadora da religião” em tempos de
“polarização, populismo, nacionalismo”.
fonte: Ecclesia

O Papa recebeu esta quinta-feira, dia
20 de maio, o logotipo e o terço da
edição da Jornada Mundial da
Juventude (JMJ) que vai decorrer em
Lisboa, no verão de 2023.
O logotipo em madeira é semelhante
aos que foram enviados para cada um
dos 21 Comités Organizadores
Diocesanos da JMJ, que correspondem
às 21 dioceses de Portugal”, indica a
página da JMJ.
O logo da JMJ 2023, inspirado no tema
‘Maria levantou-se e partiu
apressadamente’ (Lc 1, 39), proposto
pelo Papa, tem como elementos
centrais a Cruz, atravessada por um
caminho onde surge o Espírito Santo,
e a figura da Virgem, acompanhada pela
referência à oração do Rosário.

Como sabemos as procissões estão
proibidas, pelo que este ano não
haverá a procissão do Corpo de Deus.
Teremos assim as Eucaristias com os
horários de domingo: 8.30h, 10.30h,
12h e 19h. No dia 7 de junho, por
proposta diocesana, faremos um
tempo de Adoração ao Santíssimo
Sacramento.

Encerramento
do Mês de Maio
Dia 31, pelas 21.30h
teremos a oração do
terço para encerrar
este mês especialmente dedicado a
Nossa Senhora.

A cada ano desaparecem milhares de espécies
vegetais e animais que nossos filhos não poderão
conhecer, perdidas para sempre. Por nossa causa,
milhares de espécies não darão glória a Deus com a
sua existência. Não temos esse direito.

