
FEVEREIRO     2022

06 de FEVEREIRO de 2022 Nº 1766Dia 06 DOMINGO V DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 6, 1-2a. 3-8; Sal 137; 1 Cor 15, 1-11  ou  1 Cor 15, 3-8. 11; Lc 5, 1-11

«Deixaram tudo e seguiram Jesus»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Ofertório para a Universidade Católica.

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - As Cinco Chagas do Senhor – FESTA
Is 53, 1-10; Sal 21; Jo 19, 28-37  ou  Jo 20, 24-29

«Hão-de olhar para Aquele que trespassaram»

Dia 08 TERÇA-FEIRA - S. Jerónimo Emiliano – S. Josefina Bakhita, virgem
1 Reis 8, 22-23. 27-30; Sal 83; Mc 7, 1-13

«Deixais o mandamento de Deus
para vos prenderdes à tradição dos homens»

11h00 Reunião com as Catequistas da Infância dos 3° e 4° anos, no centro
paroquial.

21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 09 QUARTA-FEIRA - 1 Reis 10, 1-10; Sal 36; Mc 7, 14-23
«O que sai do homem é que o torna impuro»

Dia 10 QUINTA-FEIRA - Santa Escolástica, virgem
1 Reis 11, 4-13; Sal 105; Mc 7, 24-30

«Os cachorrinhos comem debaixo da mesa
 as migalhas das crianças»

Dia 11 SEXTA-FEIRA - Virgem Santa Maria de Lurdes
1 Reis 11, 29-32; 12, 19; Sal 80; Mc 7, 31-37

«Faz que os surdos oiçam e que os mudos falem»
* DIA MUNDIAL DO DOENTE

Dia 12 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
1 Reis 12, 26-32: 13, 33-34; Sal 105; Mc 8, 1-10

«Comeram e ficaram saciados»
08h30 Missa em honra de Santa Joana Princesa, na Sé.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 13 DOMINGO VI DO TEMPO COMUM - Ano C
Jer 17, 5-8; Sal 1; 1 Cor 15, 12. 16-20; Lc 6, 17. 20-26

«Bem-aventurados os pobres.
Ai de vós, os ricos»

Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).

Uma jornada em cheio

Jesus na sua vida pública viveu momentos belos e também
os houve de desencontro e tensão. Neste domingo, nas
margens do lago de Genesaré, a jornada foi em cheio. Eram
tantos os que se comprimiam para ouvir a Palavra de Deus,
que Jesus teve de se socorrer do barco de Pedro para não
ser sufocado pela multidão.

Entretanto Pedro, Tiago e João, depois de uma noite de
trabalho e sem qualquer resultado, preparavam, apesar de
cansados, tudo para nova faina. "Faz-te ao largo, e lançai as
redes para a pesca", diz Jesus. Mais por obediência que por
convicção, Pedro aceitou o desafio. E as redes
inexplicavelmente se encheram !

Surpreendido, Pedro sente-se agraciado e indigno: "Senhor,
afasta-te de mim, que sou um homem pecador" e Jesus,
sem julgar, desculpar ou absolver,  apenas lhe diz, olhos nos
olhos, que não é por mérito que o escolhe e remata em
seguida: "Não temas. Daqui em diante serás pescador de
homens". E eles deixaram tudo e seguiram Jesus.

Deus continua a chamar, independentemente do mérito ou
das capacidades de quem é chamado. Chama quem entende,
sem ter que dar contas, e capacita quem chama. O remate
é o de sempre: "Não temas".

P. Fausto
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Este dia é vivido há trinta anos, quando
São João Paulo II o instituiu para
sensibilizar o povo de Deus, as
instituições sanitárias católicas e a
sociedade civil para a solicitude com
os enfermos e quantos cuidam deles.

O Papa Francisco defende um acesso
universal a serviços de saúde: “Penso
sobretudo nas populações das zonas
mais pobres da Terra, onde por vezes é
necessário percorrer longas distâncias
para encontrar centros de tratamento
que, embora com recursos limitados,
oferecem tudo o que têm disponível”.

O Papa lamenta a falta de
disponibilidade de vacinas contra a
Covid-19, nos países mais pobres, a que
se soma a “falta de tratamentos para
patologias que requerem medica-
mentos muito mais simples”.

Apela ainda ao empenho de todos os
católicos no campo da Pastoral da
Saúde, a começar pelas visitas aos
doentes, e conclui com uma oração
por todos os profissionais do setor.

Dia Mundial do Doente
11 de fevereiro

O Encontro Diocesano de Namorados
– Amar a Três – é um encontro de
namorados promovido pelo DPJA onde
cada participante poderá descobrir
mais sobre si mesmo, sobre a sua
relação e algumas estratégias para
melhorar o seu relacionamento,
sempre com o olhar atento de Deus.

Este ano, a terceira edição do "Amar a
Três", irá realizar-se dia 13 de
fevereiro entre as 9h30 e as 12h, no
Salão Paroquial da Branca! Entre outras
coisas, nesta atividade vão descobrir
mais sobre vocês mesmos e estratégias
para melhorar o vosso relacionamento,
sempre unidos a Deus!

Oração de Taizé

Amar a três
III Encontro Diocesano de Namorados

No próximo sábado, dia 12 de
fevereiro, haverá uma oração de Taizé,
pelas 21.30h na Sé, organizada pelos
alunos de EMRC da Escola José Estêvão.

A comunidade de Taizé, a cerca de 360
quilómetros de Paris, congrega uma
centena de monges, de várias Igrejas
cristãs e de mais de 30 países.

Foi fundada a 20 de agosto de 1940,
por Roger Schutz, pastor protestante
suíço, e começou por acolher
perseguidos políticos, judeus e mais
tarde prisioneiros alemães. Atualmente
acolhe, todos os meses, centenas de
jovens e adultos que procuram fazer
uma experiência de oração e
fraternidade.

Sabia que... Neste Domingo, dia 6 de fevereiro, faz 570
anos que nasceu S. Joana Princesa,
padroeira da nossa cidade e Diocese. Filha
de D. Afonso V, nasceu em Lisboa e com 23
anos veio para o Convento de Jesus em
Aveiro. Faleceu, as 12 de maio, com 38 anos,
com fama de santidade.

No dia 12 de cada mês rezamos na Missa
das 8.30h pela sua canonização.

Exposição no Seminário de
Santa Joana Princesa

Está a decorrer, todos os dias de
semana, das 9h30 às 17h30, até ao final
de Março, uma exposição no Claustro
dos Apóstolos do Seminário de Santa
Joana Princesa, alusiva aos 70 anos
desta casa. De facto, no dia 14 de
Novembro de 1951, o Seminário de
Santa Joana Princesa abriu as portas
aos primeiros alunos. Sonhado,
acreditamos nós, no coração de Deus,
foi o primeiro Bispo da restaurada
Diocese de Aveiro, D. João Evangelista
de Lima Vidal, o seu principal
impulsionador.

Hoje queremos continuar a dar a
conhecer o Seminário como casa
aberta a todos. As dificuldades não
desapareceram da vida do Seminário.
Não obstante, o Seminário continua a
ser casa de vocação, e mesmo sem
alunos residentes, continua a procurar
acompanhar todos aqueles que se
sentem chamados a servir a Igreja
como Sinal de Cristo, Bom Pastor.


