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13 de FEVEREIRO de 2022 Nº 1767
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).

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA - Festa de S. Cirilo, monge, e S. Metódio, bispo,
Padroeiros da Europa
At 13, 46-49; Sal 116; Lc 10, 1-9

«Ide e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’»
19h00 Reunião com a Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em

Vilar.

Dia 15 TERÇA-FEIRA - Tg 1, 12-18; Sal 93; Mc 8, 14-21
«Tende cuidado com o fermento dos fariseus

e o fermento de Herodes»
21h00 Apresentação da proposta para a Quaresma da infância e dolescência.

via Zoom.
21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 16 QUARTA-FEIRA - Tg 1, 19-27; Sal 14; Mc 8, 22-26
«O cego ficou restabelecido e via tudo claramente»

Dia 17 QUINTA-FEIRA - SS. Sete Fundadores da Ordem dos Servos da Virgem
Santa Maria
Tg 2, 1-9; Sal 33; Mc 8, 27-33

«Tu és o Messias... O Filho do homem tem de sofrer muito»
21h30 Reunião da Equipa de coordenação sinodal, no Centro Paroquial.

Dia 18 SEXTA-FEIRA - S. Teotónio, presbítero
Tg 2, 14-24. 26; Sal 111; Mc 8, 34 – 9, 1

«Quem perder a vida, por causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á»
21h30 Reunião com os pais do 6º ano, na sexta-feira, dia 18, no centro paroquial.

Dia 19 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Tg 3, 1-10; Sal 11; Mc 9, 2-13

«Transfigurou-Se diante deles»
15h00 Reunião de Pais das crianças dos 3° e 4° anos de catequese, no

centro paroquial,
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 20 DOMINGO VII DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Sam 26, 2. 7-9.12-13.22-23;Sal 102; 1 Cor 15, 45-49; Lc 6, 27-3

«Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso»

Um mundo diferente

Até agora são frequentes os banhos de multidão que Jesus
aproveita para proclamar a Boa Nova. Trata -se, certamente,
de pessoas simples, de mãos calejadas e de rosto queimado
pelo sol intenso das jornas. Pessoas com vida dura e
sofredora, sem grandes projectos nem futuro.

É a esta gente, que se comprime para O ouvir, que Jesus
abre o coração e revela o sonho de um mundo feito de
bondade, de sinceridade, de paz, de justiça. Um mundo em
tudo diferente de sermos homens.

Para uns será mero exercício de utopia, para outros apenas
fruto de ingenuidade, mas para os cristãos continua pleno
de actualidade.

Quem Deus ama é a pessoa, cada pessoa, e não a pobreza,
o sofrimento e as lágrimas, que nos tornam a vida em
calvário, mas Jesus, ao declarar felizes os que, apesar da
sua penúria e sofrimentos, não dão espaço à inveja e
ambição, pôem a sua confiança em Deus e esperam dEle a
força para continuarem a lutar, propõe o ideal evangélico
como único caminho de felicidade.

Nada disto é fácil, mas é possivel e continua actual. Que o
diga Francisco de Assis, que o digam tantos e tantas que ao
longo da história da Igreja não se cansam de dizer que
correm sérios riscos de insatisfação e frustração, os projectos
de vida, sob aparência de felicidade, ancorados no dinheiro,
no poder ou na violência.

P. Fausto
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As Conferências
Vicentinas são um
grupo de cristãos
leigos que se
disponibilizam para
ajudar os mais necessitados. Neste
momento atravessamos grandes
dificuldades a nível de colaboradores,
pelo que apelamos a todo/as os que
queiram participar nesta missão
voluntária que nos contactem. Todas
as 1ªs 4ªs feiras do mês encontramo-
nos das 15 às 17 Horas nas nossas
instalações na Sé.

No próximo fim-de-semana (terceiro do
mês) as vicentinas estarão a fazer o
peditório à porta, no fim das Eucaristias

Peditório
e novos elementos

JÁ RESPONDEU AO SÍNODO?

De forma individual ou em grupo,
precisamos que dê o seu contributo,
que diga aquilo que pensa sobre as
celebrações litúrgicas:

1) Como promovemos (ou não) a
participação ativa, plena e
consciente dos fiéis na Eucaristia?

2) Que lugar ocupam, na
comunidade, os tempos de oração
(para além da missa)?

3) Que aspetos das celebrações
litúrgicas há que melhorar?

Jogos Olímpicos

Sínodo

Estão a decorrer na China os Jogos
Olímpicos de Inverno e o Papa
Francisco saudou, há dias, a decisão
do Comité Olímpico Internacional de
acrescentar ao lema oficial “Citius,
altius, fortius” (mais rápido, mais
alto, mais forte) a palavra
“communiter” (juntos). Este é o
objectivo: fazer “crescer um mundo
mais fraterno. Juntos”, sublinhou o
Papa.

Assim, o lema deste evento
multidesportivo vai ao encontro do que
se pretende neste tempo de
caminhada sinodal: caminhar juntos,
com todos dentro e fora da igreja. Para
isso é importante que cada um
manifeste a sua opinião aos vários
temas que, também por estes dias são
refletidos na paróquia e na Igreja em
todo o mundo.

Celebrar a alegria da Missão

O Serviço Diocesano de Animação Missionária (SDAM)
promove a dinamização da Obra Pontifícia da Santa Infância
Missionária na Diocese de Aveiro através de grupos de
crianças e adolescentes que, com encontros mensais e
com dinâmicas próprias, vão rezando, refletindo e agindo
em prol de um mundo melhor e na ajuda a outras crianças, quer sejam as que
estão ao seu lado, quer sejam aquelas que vivem em outros a que chamamos
países de missão.

Sob o lema “Celebrar a alegria da Missão!” pretende-se, com as Jornadas
Diocesanas que já vão na sua 6ª edição (19 de fevereiro 2022; 9h45-17h; paróquia
de São Pedro de Nariz), suscitar nas crianças/adolescentes da nossa Diocese o
desejo de partilhar com outras crianças/adolescentes, através do convívio, da
festa e da oração, a alegria de ser missionário ao jeito de Jesus, onde quer que
estejamos.

É um encontro aberto a toda a Diocese.

Catequese:

Apresentação da proposta
para a Quaresma

Decorre na próxima terça-feira, dia 15
de fevereiro, a apresentação da
proposta para a caminhada da
Quaresma para a infância e
adolescência.

Será pelas 21h, via Zoom.

Esteja atento à divulgação da ligação
via página da paróquia ou da diocese.

AGENDA PARA A CATEQUESE:
sexta-feira (18/02)
21h30 Reunião com os pais do 6º

ano, no centro paroquial.

NO TWEET...
A vida tem sentido no socorrer o
outro na sua dor, no compreender
a angústia alheia, no dar alívio aos
outros. (@Pontifex_pt - 12.fev)


