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24 de ABRIL de 2022 Nº 1777

Dia 24 DOMINGO II DA PÁSCOA (Divina Misericórdia) - Ano C
At 5, 12-16; Sal 117; Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Jo 20, 19-31

«Oito dias depois, veio Jesus...»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - Solenidade da Dedicação da Igreja Catedral de Aveiro
(transferida de 11 de abril)
Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10; Sal 18B; 1 Cor 3, 9c-11.16-17; Mt 16, 13-19

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»
* FERIADO NACIONAL.- Dia da Liberdade.

10h00 Assembleia Diocesana, no Estádio Municipal de Aveiro.

Dia 26 TERÇA-FEIRA - At 4, 32-37; Sal 92; Jo 3, 7b-15
«Ninguém subiu ao Céu, senão Aquele que desceu do Céu:

o Filho do homem»
21h00 Confissões para as Crianças da primeira Comunhão, na Igreja.
21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 27 QUARTA-FEIRA - At 5, 17-26; Sal 33; Jo 3, 16-21
«Deus enviou o seu Filho, para que o mundo seja salvo por Ele»

21h00 Confissões para as Crianças da primeira Comunhão, na Igreja.
21h30 Tertúlias à Quarta: “Liberdade de educação” com Professor Eduardo

Marçal Grilo, no CUFC.

Dia 28 QUINTA-FEIRA - S. Pedro Chanel, presbítero e mártir – S. Luís Maria
Grignion de Montfort, presbítero - At 5, 27-33; Sal 33; Jo 3, 31-36

«O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos»
21h00 "Pedi trabalhadores para a messe" - Adoração Eucarística, na Capela do

Sagrado Coração de Jesus no Seminário de Aveiro.

Dia 29 SEXTA-FEIRA - Festa de S. Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja,
Padroeira da Europa - 1 Jo 1, 5 – 2, 2; Sal 102; Mt 11, 25-30

«Escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos»

Dia 30 SÁBADO - S. Pio V, papa - At 6, 1-7; Sal 32; Jo 6, 16-21
«Viram Jesus caminhando sobre o mar»

17h30 Exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja.
19h00 Missa vespertina, na Sé e em Santiago.

Dia 01 DOMINGO III DA PÁSCOA - Ano C
At 5, 27b-32. 40b-41; Sal 29: Ap 5, 11-14; Jo 21, 1-19   ou   Jo 21, 1-14

«Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho,
 fazendo o mesmo com os peixes»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* FERIADO NACIONAL.- Dia do Trabalhador.
* DIA DA MÃE.
* Início da 59ª Semana de Oração pelas Vocações Consagradas.

12h00 Primeira Comunhão das crianças do 4º ano de catequese.
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"Meu Senhor e meu Deus" !
A semana da Paixão do Senhor foi intensa e dramática.  Houve
de tudo, e, oito dias passados, as marcas eram ainda bem
visíveis.
O sepulcro vazio, apesar do testemunho jubiloso de algumas
mulheres, mergulhou na perplexidade uns e na incredulidade
outros, e em todos provocou uma grande insegurança, a
ponto de se barricarem em casa, com medo dos judeus.
As mulheres, essas não se cansavam de dizer que tinham
visto o Mestre e Amigo, agora Ressuscitado. Mas o seu
testemunho nem pelos discípulos era levado a sério.
O tempo também cura, mas ainda não curou o suficiente
para encher de paz e de alegria o coração de todos os
discípulos. Tomé era o mais resistente.
Oito dias depois de o sepulcro ter sido encontrado vazio,
Jesus vem de novo, estando as portas fechadas, e desta vez
todos estavam presentes. No seu rosto não há queixumes,
acusações, sermões ou castigos, apenas luz, serenidade e
paz. E depois de breve saudação, sem perder tempo,
dirigindo-se a Tomé, convida-o a tocar as chagas, como que
a dizer: Eu sou o CRUCIFICADO E RESSUSCITADO que
conheceste. E Tomé rende-se, com a bela Profissão de Fé:
"Meu Senhor e meu Deus".
Não sabemos se tocou ou não o corpo de Jesus, mas,
passando da incredulidade ao êxtase, Tomé tornou-se luz e
conforto para as nossas dúvidas e exemplo para os discípulos
de todos os tempos.

P. Fausto



Como habitualmente, ao longo do mês
de maio é recitado, nos dias da semana,
o terço nas diferentes Capelas da
nossa paróquia. No Diálogo da próxima
semana serão divulgados esses dias e
horários

Terço em Maio

Mensagem da Comissão Episcopal do
Laicado e Família para o Dia da Mãe:

“Dia 1 de maio é Dia da Mãe, um dia para
homenagear todas aquelas mulheres que são
mães porque geraram, porque educaram
com todo o amor e assertividade que só
uma mãe sabe conjugar, porque corrigiram
para tornar melhores aqueles que amam,
os ajudaram a crescer e os protegeram nos
perigos. A história está cheia de mães fortes
nos sacrifícios por causa dos filhos e
heroínas quando foi necessário protegê-los.

Este ano, não podemos ficar indiferentes aos muitos relatos provocados pela
guerra na Ucrânia e feitos por tantas e tantas mães obrigadas a opções dolorosas
para salvarem os filhos dos perigos e porventura da morte.”

Mensagem completa em: https://leigos.pt/coracao-de-mae-e-coracao-de-paz/

Coração de mãe é coração de paz

O Seminário
de Santa

Joana Princesa
está a promover,

no Claustro dos
Apóstolos, a exposi-

ção dos milagres eucarísticos, feita
por Carlo Acutis. Este jovem foi
beatificado recentemente pelo Papa
Francisco, que o tomou como modelo
para a juventude. Nasceu em Maio de
1991 e morreu em Outubro de 2006 e
distinguiu-se por um grande amor à
eucaristia. Ele mesmo dizia: “A
eucaristia é o meu caminho para o
céu”.

A exposição estará patente entre o
dia 14 de Abril, Quinta-feira Santa, e
o dia 16 de Junho, Solenidade do
Sagrado Corpo e Sangue de Cristo,
podendo ser visitada todos os dias
entre as 10 e as 18 horas, ou outro
horário a combinar.

Exposição
dos Milagres EucarísticosNo dia 11 de maio o Agrupamento

celebra o seu aniversário de fundação,
com uma Eucaristia em Vilar, pelas 21h.
No Domingo seguinte, dia 15, organiza
uma caminhada/peregrinação ao
Santuário da Senhora de Vagos na qual
todos podem participar.

Aniversário Agr. 794 Vilar

Intenção do Papa para o
mês de Maio

Pela fé dos jovens:

Para que os jovens, chamados
a uma vida em plenitude,
descubram em Maria o estilo
da escuta, a profundidade do
discernimento, a coragem da fé
e a dedicação ao serviço.

Os Escuteiros (Exploradores) do Agr. 794
de Vilar terá, no final da Missa das
10.30h do próximo Domingo, no adro,
pão disponível para angariar fundos
para as suas atividades.

Venda de pão

Vai decorrer na próxima segunda-feira,
dia 25, entre as 10h e as 12.15h, o
“Vamos Navegar”. Trata-se de um
encontro/assembleia diocesano de
preparação para as JMJ 2023.

“Vamos Navegar”

A Comissão Diocesana da Cultura
continua a sua série de ‘tertúlias à
quarta’. “Liberdade de educação”
será a segunda desta série, no dia 27
de abril, às 21.30h, com Professor
Eduardo Marçal Grilo, ex-Ministro da
Educação e Membro do Conselho de
Curadores da Fundação Francisco
Manuel dos Santos.

‘Liberdade de educação’


