AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

Dia 18/05 - 09h30 – Reunião do Clero Arciprestal;
Dia 19/05-10h00 – Eucaristia em São Francisco;
Dia 19/05-11h00 – Eucaristia no Lar Terceira Idade Grupo
I (SCMVC);
Dia 20/05-10h00 – Eucaristia em São Francisco;
Dia 20/05 - 21h30 – Atividade Arciprestal, Auditório da
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde;
Dia 21/05 - 19h00 – Festa da Fé - 6º Ano da Catequese;
Dia 22/05 - 12h30 – Batismos na Igreja Matriz.

CENÁCULO MARIANO - No próximo dia 18 de maio
haverá Cenáculo Mariano, pelas 21h, na Igreja do
Desterro. Desta celebração consta recitação do terço,
adoração ao SS Sacramento e Eucaristia com pregação
presidida pelo Rev. Padre José Lima, franciscano.
INSCRIÇÕES PARA O 1º ANO DA CATEQUESE Preparando, já, o próximo ano de catequese (2022/2023),
anuncia-se aos interessados a abertura das inscrições
para o primeiro ano da catequese, a partir de 22 de maio.
As mesmas já decorrem no cartório paroquial, mediante
a apresentação da cédula da Vida Cristã/ Certidão de
Batismo e uma fotografia da criança.
MAIO - MÊS DE MARIA - Nos últimos anos, a nossa
paróquia vem assinalando o mês de maio com a
recitação do terço em horário noturno, congregando a
comunidade em volta de Nossa Senhora, intercessora
privilegiada junto de Jesus.
Hoje, por certo, não é menor a vontade de pedir este
ou aquele auxílio para lidar com as dores do quotidiano,
mas para não arriscarmos mais do que o necessário num
contexto ainda incerto, não teremos a recitação do terço
durante a noite - mantemos o horário comum, antes da
eucaristia das 19h.
PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A FÁTIMA – Este ano, a
Peregrinação Anual a Fátima acontecerá nos dias 09 e
10 de julho. Todos os paroquianos estão convidados
a associarem-se a esta peregrinação, ao encontro de
Maria, para a contemplar, louvar e ouvir a sua voz. As
respetivas inscrições serão feitas no Cartório Paroquial,
a partir do dia 27 de abril e terminarão no dia 28 de maio.
Os preços estipulados para esta peregrinação são os
seguintes: Quarto individual: 110 Euros; Quarto duplo: 95
Euros: Quarto triplo/quadruplo: 95 Euros.
Os valores são individuais e incluem transporte e
alojamento em regime de pensão completa.
TERÇO – Dia 17: Zinha Samuel; Dia 18: Lucília Lima; Dia
19: Conferência Vicentina; Dia 20: Adolfo Lima; Dia 21: Rui
Maia; Dia 22: Edite Matos.

DESTAQUE
TERTÚLIA - “SUJEITOS VOCACIONADOS: DO BATISMO
AO SACERDÓCIO” - O Arciprestado de Vila do Conde
/ Póvoa de Varzim, na continuidade da 59ª Semana
de Oração pelas Vocações (1 a 8 de maio), propõe
uma conversa subordinada ao tema “Sujeitos
vocacionados: do Batismo ao sacerdócio”. Trata-se
de uma abordagem à vocação sacerdotal, reunindo
numa conversa em família um sacerdote, um diácono
permanente, um seminarista e um sacerdote que pediu
dispensa do sacerdócio. Será um encontro moderado
pelo Departamento Arquidiocesano para a Pastoral
Vocacional e realiza-se no dia 20 de maio, pelas 21h30,
no Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Vila do
Conde.
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PEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL À SENHORA DA SAÚDE
- A nossa comunidade vai associar-se, no dia 29 de maio,
à peregrinação arciprestal à Senhora da Saúde. Dando
um testemunho de união e comunhão paroquial, todos
estamos convidados para, mais do que um hábito,
fazer deste momento uma expressão marcante da
nossa Fé. A concentração será pelas 8h30m, junto
à Matriz da Póvoa de Varzim de onde sairemos em
grupo paroquial, alinhados pelo estandarte da nossa
Paróquia.
CONCURSO DE QUADRAS DE S. JOÃO - Este ano
lançamos o desafio do anúncio a toda a comunidade
paroquial. Há muitas formas de anunciar: com
palavras, músicas, ações e testemunho... mas porque
não com uma quadra? O trabalho deve apresentar uma
quadra original, sobre o contexto religioso da festa
do nosso padroeiro, S. João Baptista. Os participantes
devem enviar a sua quadra até 19 de junho para o
email quadras.paroquia@gmail.com. Os vencedores
serão contactados no dia de S. João. Inspire-se e ajudenos a anunciar! O regulamento do concurso pode ser
consultado online.

O cuidado pela “Casa Comum” e a gestão criteriosa dos
recursos são responsabilidade de todos nós.
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REFLETIR A PALAVRA
Neste V Domingo da Páscoa, a Palavra do Senhor
estimula-nos a acolher a Ressurreição não como
um conceito vago e reservado para um futuro a
descobrir mas sim como uma realidade pascal
efetiva, presente e tão viva em nós quanto mais
formos capazes de nos deixarmos transformar
pelo amor de Deus, a ponto de o mandamento
de que Cristo nos fala no Evangelho se tornar
expressão natural nos nossos gestos, palavras
e pensamentos. Amar como Cristo nos ama,
de forma gratuita, incondicional e próxima é,
pois, uma aprendizagem que nos fará sair dos
túmulos escuros onde tantas vezes encerramos
a nossa vida.

LITURGIA DA PALAVRA - DOMINGO V DA PÁSCOA - ANO C
LEITURA I Atos 14, 21b-27

LEITURA II Ap 21, 1-5a

EVANGELHO Jo 13, 31-33a.34-35

«Contaram à Igreja tudo o que Deus tinha feito com eles»

«Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos»

«Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros»

Terminada a primeira viagem
missionária, através do sudoeste
da Ásia menor, Paulo regressa a
Antioquia, visitando, pelo caminho, as comunidades nascidas do
seu trabalho, sob a ação do Espírito Santo. Ao mesmo tempo,
S. Paulo organiza hierarquicamente a Igreja, pondo à sua frente os anciãos (presbíteros) escolhidos, não pela comunidade,
como se fazia entre os judeus
dispersos no mundo pagão, mas
diretamente por ele. Assim se
manifestava a colegialidade. Assim se asseguravam as relações entre a Igreja
local e a universal.

A Ressurreição de Jesus não eliminou, totalmente, o mal, que continua a estar presente na nossa
vida. Contudo (e é esta a grande
mensagem que o Apocalipse nos
transmite), a humanidade conhecerá, um dia, em Cristo, a vitória
plena e definitiva sobre o mal. O
fim dos tempos, com efeito, não
será uma destruição, mas uma
transformação. Nesse dia das núpcias definitivas com o Seu Criador,
a humanidade resplandecerá com
a mesma juventude de Deus.

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS

LEITURA DO LIVRO DO APOCALIPSE

Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a Listra,
a Icónio e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas
dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem
firmes na fé, «porque – diziam eles – temos de
sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino
de Deus». Estabeleceram anciãos em cada Igreja,
depois de terem feito orações acompanhadas de
jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem
tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e
chegaram à Panfília; depois, anunciaram a palavra
em Perga e desceram até Atalia. De lá embarcaram
para Antioquia, de onde tinham partido, confiados
na graça de Deus, para a obra que acabavam de
realizar. À chegada, convocaram a Igreja, contaram
tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos
gentios a porta da fé.
Palavra do Senhor.

Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o
primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido
e o mar já não existia. Vi também a cidade santa,
a nova Jerusalém, que descia do Céu, da presença
de Deus, bela como noiva adornada para o seu
esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: «Eis
a morada de Deus com os homens. Deus habitará
com os homens: eles serão o seu povo e o próprio
Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele enxugará
todas as lágrimas dos seus olhos; nunca mais haverá
morte nem luto, nem gemidos nem dor, porque o
mundo antigo desapareceu». Disse então Aquele
que estava sentado no trono: «Vou renovar todas as
coisas».

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Salmo 144, 8-13ab (R. 1)

Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome,
Senhor, meu Deus e meu Rei.

Jo 13, 34

Refrão: Aleluia. Repete-se
Repete-se

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Refrão
Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos.

Palavra do Senhor.

Refrão

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei.
		

Refrão

Aos discípulos, que não podem
ainda segui-l’O na Sua glória,
Jesus entrega-lhes, como Seu
testamento espiritual, o mandamento novo: amar os homens,
nossos irmãos, como Ele os
amou, até ao amor do inimigo,
até ao dom da vida, até às últimas consequências.
Este amor não é uma simples
norma legal. É uma espécie
de instituição «sacramental»,
pela qual se assegura, continuamente a presença de Jesus no
meio de nós. Vivido em realidade, é o mesmo amor do Pai, encarnado em Jesus,
que através de nós se comunica aos homens.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO JOÃO
Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos
seus discípulos: «Agora foi glorificado o Filho do
homem e Deus foi glorificado n’Ele. Se Deus foi
glorificado n’Ele, Deus também O glorificará em Si
mesmo e glorificá-l’O-á sem demora. Meus filhos, é
por pouco tempo que ainda estou convosco. Douvos um mandamento novo: que vos ameis uns aos
outros. Como Eu vos amei, amai-vos também uns
aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus
discípulos: se vos amardes uns aos outros».
Palavra da salvação.

