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26 de JUNHO de 2022 Nº 1786

Dia 26 DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Reis 19, 16b. 19-21; Sal 15; Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62

«Tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém.
Seguir-Te-ei para onde quer que fores»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Ofertório para a Cadeira de S. Pedro.
PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA AS VICENTINAS.

09h00 Festa Diocesana das Famílias, no Santuário de Nossa Senhora, em Vagos.

Dia 27 SEGUNDA-FEIRA - S. Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja
Am 2, 6-10.13-16; Sal 49; Mt 8, 18-22

«Segue-Me»

Dia 28 TERÇA-FEIRA - S. Ireneu, bispo, mártir e doutor da Igreja
Am 3, 1-8; 4, 11-12; Sal 5; Mt 8, 23-27

«Levantou-Se, falou imperiosamente ao vento e ao mar
e fez-se grande bonança»

19h00 terça-feira à tarde: Vigília da SOLENIDADE DE S. PEDRO E S. PAULO,
Apóstolos - At 3, 1-10; Sal 18; Gal 1, 11-20; Jo 21, 15-19

«Apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas»
21h00 Reunião do Conselho Económico Paroquial, no centro paroquial.

Dia 29 QUARTA-FEIRA - SOLENIDADE DE S. PEDRO E S. PAULO, Apóstolos
At 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8.17-18; Mt 16, 13-19

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»
18h00 Reunião de todas as Catequistas da Infância, no centro paroquial.

Dia 30 QUINTA-FEIRA - Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma
Am 7, 10-17; Sal 18 B; Mt 9, 1-8

«Glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens»
09h30 Reunião de Arciprestado, em Esgueira.

Dia 01 SEXTA-FEIRA - Am 8, 4-6. 9-12; Sal 118; Mt 9, 9-13
«Não são os que têm saúde que precisam do médico.

Prefiro a misericórdia ao sacrifício»

Dia 02 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Am 9, 11-15; Sal 84; Mt 9, 14-17

«Podem os companheiros do esposo ficar de luto,
enquanto o esposo estiver com eles?»

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

Dia 03 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 66, 10-14c; Sal 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20  ou  Lc 10, 1-9

«A vossa paz repousará sobre eles»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
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"Seguir-te-ei"

Jesus não deixa ninguém indiferente. Tem sempre muita
gente a escutá-Lo, uns com mais entusiasmo que outros.
Para todos, porém, há sempre a palavra adequada, como,
hoje, aos três rapazes, bem dispostos e descontraídos,
com  inquietações vocacionais e fome de felicidade.

"Seguir-te-ei para onde quer que fores", diz um deles,
entusiasmado. Ao que Jesus, sem querer pôr "água na
fervura", recomenda calma e diz que não tem "eira nem
beira", mas apenas Deus, a quem se confia e em cujo
coração descansa.

A ninguém promete riqueza, carreira, poder,
facilidades... mas garante felicidade, apesar das dúvidas
e dificuldades do caminho, aos que, sem olhar para trás,
não se deixem bloquear pelo medo, pelo círculo dos
afectos familiares ou amarrar pela nostalgia.

As palavras de Jesus, no Evangelho de hoje, mesmo que
nos pareçam duras e humanamente incompreensíveis,
não sendo para heróis, serão sempre desafio a quem
sonha com horizontes de "vida +", escancarados e largos,
de alegria e felicidade.

P. Fausto



Decorre este Domingo, dia 26 de
junho, no Santuário de Nossa Senhora
de Vagos, a Assembleia Diocesana das
famílias em que além das atividades ao
longo de todo o dia, termina com a
Eucaristia às 16h. Em que os casais que
celebram 25, 50, 60 ou 75 anos de
matrimónio receberão um miminho.
Irão estar presentes alguns casais da
nossa paróquia.

A Juventude Blasiana, grupo de jovens
ligado às Cooperadoras da Família
promovem um campo de férias que
decorre este ano em Guimarães entre
os dias 5 e 11 de julho para jovens dos
12 aos 15 anos que queiram viver uns
dias que vão permitir “descobrir,
conviver, partilhar, refletir, brincar,
explorar, viver e encontrar”...

Para mais informações: Telm.: 925 299
071 / Tel.: 213 513 060 / E-mail:
j.focosesperanca@gmail.com

“Missão: Acender”
– Campo de Férias

Dia da
Comunidade Paroquial

46º Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica

Decorrerá de 25 a 28 e Julho de 2022,
no Santuário de Fátima o Encontro
Nacional de Pastoral Litúrgica.

Este ano o tema é dedicado aos Jovens:
“Celebrar com os Jovens - rumo à JMJ
Lisboa 2023”.

Mais informações e inscrição no site
do secretariado nacional: https://
www.liturgia.pt/enpl/index.php

Assembleia
Diocesana de Família

Termina neste Domingo, dia 26 de
junho, o X Encontro Mundial das
Famílias que se realiza em Roma.
Deixamos algumas frases do Papa
Francisco:

“A vida familiar não é uma missão
impossível. Com a graça do sacramento,
Deus torna-a uma viagem maravilhosa
que se há-de fazer juntamente com
Ele; nunca sozinhos”.

“O matrimónio não é uma formalidade
a ser cumprida. Não vos casais para
ser católicos ‘com a etiqueta’, para
obedecer a uma regra ou porque a
Igreja assim o diz; casais-vos, porque
quereis fundar o matrimónio no amor
de Cristo, que é firme como uma
rocha”.

“O perdão cura todas as feridas; é um
dom que brota da graça com a qual
Cristo inunda o casal e a família inteira,
quando se deixa Ele agir, quando se
volta para Ele”.

X Encontro
Mundial das Famílias

Apesar da chuva que pela manhã cedo
se fazia sentir, no último Domingo, dia
19 de junho, muitos foram aqueles que
quiseram viver um dia em comunidade
diferente. O ponto de encontro
anunciado era o coreto do parque
Infante D. Pedro, pelas 9.30h, para
conhecermos melhor as Jornadas
Mundiais da Juventude através de
alguns locais da nossa paróquia e que
estão tão ligados a este evento que
vai acontecer em agosto de 2023. A
Capela de Santiago, o Museu de Aveiro,
a Capela dos Santos Mártires no Alboi
e o próprio parque foram o ambiente
para aprofundarmos e conhecermos
melhor um dos patronos (S. Joana
Princesa) e alguns dos elementos que
ajudam a conhecer melhor as JMJ.
Esta primeira parte deu também o mote
para a Eucaristia (também celebrada
no parque), em que foram
apresentados alguns elementos da
equipa responsável pelas JMJ na
Paróquia (COP- Comité Organizador
Paroquial) e iniciar este caminho até
agosto de 2023.

Durante a Eucaristia foram também
apresentados os três jovens da nossa
paróquia que no final deste mês de
junho vão partir para dois meses em
missão para Huambo (Angola).

Rezemos pelos idosos, que representam as raízes e a
memória de um povo, para que a sua experiência e a sua
sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro com
esperança e responsabilidade.

Intenção do Papa para o mês de Julho

Coloquemos no Coração
Imaculado de Maria,

onde Deus Se espelha,
os bens preciosos da
fraternidade e da paz,
tudo quanto temos e

somos, para que seja Ela
– a Mãe que o Senhor
nos deu – a proteger-

nos e guardar-nos.


