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17 de OUTUBRO de 2021 Nº 1750

Tentações de sempre...

Depois de tantas catequeses, ainda a tentação do poder
e a sede de privilégios dominam o coração dos mais
íntimos de Jesus. Jesus, porém, sem os recriminar, com
sábia pedagogia e infinita paciência, chama-os à parte
para dizer: "Quem quiser tornar-se grande entre vós,
será vosso servo". Estas palavras sábias e amorosas,
então dirigidas aos discípulos, continuam a ecoar, séculos
fora,como alerta vigoroso para o risco dos apetites de
domínio e de poder, sempre resistentes no nosso coração
mais profundo.

Jesus não quer discípulos apoucados e humilhados, mas
simples, livres e generosos de coração, para poderem,
como o Mestre, assumir no seu projecto de vida uma
única ambição: Servir.

Grandes só no serviço e no amor posto em tudo o que se
faz. E isto não se compadece com a busca de privilégios
e honras, mas com uma vida sóbria,  honesta, humilde,
confiante, livre e generosa. E os discípulos aprenderam
a lição.

Aprendamos nós, também, para que a ambição do nosso
projecto de vida não se resuma a questões de poder,
saúde e dinheiro. Porque esse não pode ser o projecto
dos discípulos de Jesus Cristo.

P. Fausto

Dia 17 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM - Ano B
Is 53, 10-11; Sal 32; Hebr 4, 14-16; Mc 10, 35-45  ou  Mc 10, 42-45

«O Filho do homem veio para dar a vida pela redenção de todos»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* INÍCIO DA SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO CRISTÃ.

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - Festa de S. Lucas, Evangelista
2 Tim 4, 9-17b; Sal 144; Lc 10, 1-9

«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos»

Dia 19 TERÇA-FEIRA - SS. João de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros, e
Companheiros, mártires – S. Paulo da Cruz, presbítero
Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Sal 39; Lc 12, 35-38

«Felizes os servos,
que o senhor, ao chegar, encontrar vigilantes»

Dia 20 QUARTA-FEIRA - Rom 6, 12-18; Sal 123; Lc 12, 39-48
«A quem muito foi dado, muito será exigido»

09h30 Formação catequética para Sacerdotes e Diáconos, na Casa Diocesana
de Albergaria-a-Velha (termina às 15h).

21h00 Sessão de esclarecimento para o Voluntariado Missionário, no CUFC.

Dia 21 QUINTA-FEIRA - Rom 6, 19-23; Sal 1; Lc 12, 49-53
«Não vim trazer a paz, mas a divisão»

Dia 22 SEXTA-FEIRA - S. João Paulo II, papa
Rom 7, 18-25a; Sal 118; Lc 12, 54-59

«Se sabeis discernir o aspecto da terra e do céu,
porque não sabeis discernir o tempo presente?»

19h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, com
todos os Funcionários, em Vilar.

Dia 23 SÁBADO - S. João de Capistrano, presbítero
Rom 8, 1-11; Sal 23; Lc 13, 1-9

«Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).
* Dia do Ordinariato Castrense.

14h30 Caminhada pela Vida, com início no Mercado Manuel Firmino.

Dia 24 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM - Ano B
Jer 31, 7-9; Sal 125; Hebr 5, 1-6; Mc 10, 46-52

«Mestre, que eu veja»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* DIA MUNDIAL DAS MISSÕES. – Os Ofertórios destinam-se às Missões.



No próximo Domingo, dia 24, a Missa
das 10h30 obriga-nos a algumas
adaptações e vai ser transmitida pelo
Canal 1 da RTP e animada pelo Coro
da Banda do Exército e a respectiva
Fanfarra. Tudo integrado nas
celebrações do "Dia do Exército", que
a nossa cidade vai acolher.
Não vamos fechar portas, mas seria bom
que a Assembleia Eucarística habitual
às 10h30 integrasse a das outras Missas,
para, assim, dar mais espaço à presença
das Autoridades Militares, Civis e seus
convidados.
Refira-se também que, neste mesmo
dia, além das habituais, haverá, às
15h30, Missa da "Primeira Comunhão"
de 18 Crianças da nossa Catequese
Paroquial, que não puderam fazê-lo,
em devido tempo, por razões
relacionadas com a pandemia.

Diálogos
– exposição interdiocesana

Decorre até dia 4 de Fevereiro de 2022,
na Casa da Cultura de Ílhavo, a
exposição interdiocesana -
“Diálogos”.
É uma exposição organizada pelos
Departamentos Diocesanos de Bens
Culturais da Igreja das Dioceses de
Aveiro, Viseu, Guarda e Lamego e com
interesse quer para crentes, quer para
não crentes. A exposição tem patentes
obras de reconhecido mérito, que já
figuraram em exposições inter-
nacionais, de que destacamos Las
Edades Del Hombre, em Espanha.

"Dia do Exército"

Semana Nacional
da Educação Cristã

A Igreja Católica
em Portugal co-
meça este domin-
go a celebrar a
Semana Nacional
da Educação
Cristã 2021,

apontando a “novos caminhos” no setor,
refere a Comissão Episcopal da Educação
Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF).
“Porque o tempo que vivemos é
sobretudo um tempo de esperança, de
abertura ao futuro, na redescoberta da
originalidade da missão e de novos
caminhos para a realizar, não tenhamos
medo de mergulhar no interior dos
diferentes contextos em que vive a
humanidade, de pensar e percorrer o
caminho juntos”, lê-se na nota pastoral.

fonte: Agência Ecclesia

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!
Só a Vós temos por Guia: vinde a nós,
ficai connosco, e dignai-vos habitar em
nossos corações.
Ensinai-nos o rumo a seguir e como
caminhar juntos até à meta.
Nós somos débeis e pecadores: não
permitais que sejamos causadores da
desordem; que a ignorância não nos
desvie do caminho, nem as simpatias
humanas ou o preconceito nos tornem
parciais.
Que sejamos um em Vós, caminhando
juntos para a vida eterna, sem jamais nos
afastarmos da verdade e da justiça.
Nós vo-lo pedimos a Vós, que agis
sempre em toda a parte, em comunhão
com o Pai e o Filho, pelos séculos dos
séculos.
Amen.

Caminhada pela Vida
Os elementos da Conferência
Vicentina da nossa paróquia retomam
os Peditórios à saída das Eucaristias.
Também pode contribuir através de
transferência bancária para o IBAN:

PT50 0018 0008 0333 2615 02009

Não deixe de ajudar quem mais
precisa!

Peditório

Conferência Vicentina
Decorre dia 23 de
Outubro às 14h30,
começando em frente
ao Mercado Manuel
Firmino.
Pode fazer a sua
inscrição pelo  Facebook da ADAV, na
Secretaria da Paróquia ou no próprio
dia.

«1 milhão de crianças
rezam o Terço pela Paz»

Iniciativa ‘1 MILHÃO DE CRIANÇAS REZAM

O TERÇO PELA PAZ’ que decorrerá já no
dia 18 de outubro, onde as crianças
irão refletir sobre as “doenças” que
afetam e ameaçam “milhões de
pessoas” e o planeta, como a fome, a
pobreza, a corrupção, o terrorismo, a
profanação da vida humana e a

destruição da
criação. A iniciativa
realiza-se “em torno
de São José, com
citações da Carta
Apostólica ‘Patris
corde’”.

Oração pelo Sínodo


