
Junho tem seis Solenidades:

Pentecostes, Sant. Trindade,

Corpo de Deus, Nasc. S. João

Baptista, Sag. Coração de Jesus

e Apóstolos S. Pedro e S. Paulo.

A celebração arciprestal do

Corpo de Deus será na Igreja

Matriz de Angeja com missa às

16.00 seguida de Procissão.

Ainda este mês de Junho

temos no dia 26 o Dia da

Paróquia na Nª Sra do Socorro.

Estamos todos convidados para

este dia que começa com a

Missa às 11.00 seguida de

almoço partilhado em grupos

ou em família. A tarde será de

convívio. Teremos ainda neste

dia a Tomada de Posse das

Comissões de Culto para o

próximo triénio. Com o Dia da

Paróquia dá-se por encerrada a

Catequese Paroquial deste ano

começando já a ser programado

o próximo ano Pastoral. É pois,

sempre muito importante que

as matrículas na Catequese

sejam feitas com a máxima

antecedência. É costume em

Junho ficar praticamente

organizada a Catequese do Ano

Pastoral seguinte. Por este

motivo insistimos para que os

encarregados de educação

procedam à matrícula dos seus

educandos com antecedência.

Desejo que o mês de Junho

seja um mês abençoado para

todas as nossas famílias.

O vosso Pároco,

Pe Manuel Dinis Tavares

Nº 54 – Junho 2022 http://paroquiadealbergaria.pt

Mensagem
O que é uma solenidade litúrgica?

A Igreja vive o anúncio Pascal de Cristo, de maneira especial

na liturgia. As celebrações litúrgicas são comemoradas em três graus:

Solenidade, Festa e Memória.

Solenidade:

A “Solenidade” é uma grande comemoração como o Natal do

Senhor, a Páscoa, também outras comemorações da Mãe de Deus

como Imaculada, Santa Mãe de Deus e, ainda, alguns santos

importantes como o precursor do Senhor São João Batista e São

Pedro e São Paulo. Enfim, a Igreja celebra esta data, de maneira

vibrante, intensa e solene, por se tratar de um grande acontecimento.

Por exemplo o Natal é uma solenidade, porque comemoramos

a Encarnação de Deus. Da mesma forma, na Páscoa do Senhor,

devemos comemorar o solene triunfo de Jesus sobre o mal em

obediência ao Pai, e assim nos alegramos: Ele ressuscitou e venceu o

pecado. A solenidade contém três leituras, canta-se ou reza-se o

Glória, canta-se ou reza-se a Profissão de Fé.

Festa:

Temos também a celebração vivida como “Festa”, que tem um

grande valor, porém, inferior ao grau de solenidade. A celebração de

festa é reservada aos apóstolos, alguns santos especiais e mártires.

Esses santos têm seu grau de importância para toda Igreja devido ao

seu testemunho em Jesus Cristo, sua doação ao próximo pela fé

perseverante. Na celebração festiva, normalmente, canta-se ou recita-

se o Glória e há leituras próprias para aquele dia.

Memória:

Por fim, temos a comemoração da “Memória”, que é inferior à

solenidade e à festa, porém, são aquelas comemorações de alguns

títulos de Jesus, de Nossa Senhora ou de algum santo.

Há algumas memórias para as quais há leituras próprias, mas a

maioria proclama as leituras feriais (leituras do dia). Dentro das

comemorações das “memórias”, algumas podem ser facultativas, ou

seja, pode ou não as celebrar, também aqui vai do grau de

importância para aquela congregação, instituto ou paróquia.

Assim vemos quanta riqueza há na nossa liturgia, além do

tempo comum, da Quaresma, Advento, Natal. Estas comemorações

enriquecem a fé e motivam o povo de Deus a viver o Mistério Pascal

com solenidades, festas e memórias.

Diferença entre Solenidade, Festa e Memória



Solenidade do Pentecostes – Ano C (5 de Junho de 2022)

O tema deste domingo é o Espírito Santo. O Espírito dá vida, renova, transforma,
constrói comunidade e faz nascer o Homem Novo.
O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reunida à volta de Jesus
ressuscitado. Para João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva,
recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É o Espírito que permite aos crentes
superar o medo e as limitações e dar testemunho no mundo desse amor que Jesus
viveu até às últimas consequências.
Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta os crentes.
É Ele que cria a nova comunidade do Povo de Deus, que faz com que os homens
sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar, que une numa
mesma comunidade de amor, povos de todas as raças e culturas.
Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da
comunidade cristã. É Ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e
que fomenta a unidade de todos os membros; por isso, esses dons não podem ser
usados para benefício pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos.

Solenidade da Santíssima Trindade – Ano C (12 de Junho de 2022)

A Solenidade que hoje celebrámos não é um convite a decifrar a mistério que se
esconde por detrás de “um Deus em três pessoas”; mas é um convite a contemplar
o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para
os fazer comungar nesse mistério de amor.
A primeira leitura sugere-nos a contemplação do Deus criador. A sua bondade e o
seu amor estão inscritos e manifestam-se aos homens na beleza e na harmonia
das obras criadas (Jesus é “sabedoria” de Deus e o revelador do amor do Pai).
A segunda leitura convida-nos a contemplar o Deus que nos ama e que, por isso,
nos “justifica”, de forma gratuita e incondicional. É através do Filho que os dons de
Deus/Pai se derramam sobre nós e nos oferecem a vida em plenitude.
O Evangelho convoca-nos, outra vez, para contemplar o amor do Pai, que se
manifesta na doação e na entrega do Filho e que continua a acompanhar a nossa
caminhada histórica através do Espírito. A meta final desta “história de amor” é a
nossa inserção plena na comunhão com o Deus/amor, com o Deus/família, com o
Deus/comunidade.

Solenidade do Corpo de Deus – Ano C (16 de Junho de 2022)

No centro da Solenidade deste dia está a celebração de Deus que alimenta o seu
povo e que, no seu Filho, dá-lhe o alimento supremo e eterno, quer a grande
Eucaristia dos crentes.
Para exprimir esta oração de louvor e de agradecimento, que dirigimos ao Senhor
acolhendo o dom do seu amor, a Escritura emprega duas palavras: a bênção
(primeira leitura) e a ação de graças (segunda leitura).
Estas duas dimensões de oração estão intimamente ligadas e devem habitar a
nossa vida para além da missa, para testemunhar todo o amor com o qual Cristo
ama os homens (Evangelho).
A Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é a festa da Pessoa de Cristo.
Ao levantarmos os olhos para o Pão e o Vinho consagrados, só podemos dizer:
«É mesmo Ele! Meu Senhor e meu Deus!»



XII Domingo do Tempo Comum – Ano C (19 de Junho de 2022)

O Evangelho confronta-nos com a pergunta de Jesus: “e vós, quem dizeis que Eu
sou?” Paralelamente, apresenta o caminho messiânico de Jesus, não como um
caminho de glória e de triunfos humanos, mas como um caminho de amor e de
cruz. “Conhecer Jesus” é aderir a Ele e segui-l’O nesse caminho de entrega, de
doação, de amor total.
A primeira leitura apresenta-nos um misterioso profeta “trespassado”, cuja entrega
trouxe conversão e purificação para os seus concidadãos. Revela, pois, que o
caminho da entrega não é um caminho de fracasso, mas um caminho que gera
vida nova para nós e para os outros. João, o autor do Quarto Evangelho, identificará
essa misteriosa figura profética com o próprio Cristo.
A segunda leitura reforça a mensagem geral da liturgia deste domingo, insistindo
que o cristão deve “revestir-se” de Jesus, renunciar ao egoísmo e ao orgulho e
percorrer o caminho do amor e do dom da vida. Esse caminho faz dos crentes uma
única família de irmãos, iguais em dignidade e herdeiros da vida em plenitude.

XIII Domingo do Tempo Comum – Ano C (26 de Junho de 2022)

Aqui começa, precisamente, a segunda parte do Evangelho segundo Lucas. Até
agora, Lucas situou Jesus na Galileia (1ª parte); mas, a partir de 9,51, Lucas põe
Jesus a caminhar decididamente para Jerusalém.
A “caminhada” que Jesus aqui inicia com os discípulos é mais teológica do que
geográfica: não se trata tanto de fazer um diário da viagem ou de fazer a lista dos
lugares por onde Jesus vai passar até chegar a Jerusalém; trata-se, sobretudo, de
apresentar um itinerário espiritual, ao longo do qual Jesus vai mostrando aos
discípulos os valores do “Reino” e os vai presenteando com a plenitude da
revelação de Deus.
Todo este percurso que aqui se inicia converge para a cruz: ela vai trazer a
revelação suprema que Jesus quer apresentar aos discípulos e nela vai irromper a
salvação definitiva. Os discípulos são exortados a seguir este “caminho”, para se
identificarem plenamente com Jesus… Lucas propõe aqui à sua comunidade o
itinerário que os autênticos crentes devem percorrer.

A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa
reflexão a figura de Jesus: quem é Ele e qual o
impacto que a sua proposta de vida tem em nós? A
Palavra de Deus que nos é proposta impele-nos a
descobrir em Jesus o “messias” de Deus, que realiza a
libertação dos homens através do amor e do dom da
vida; e convida cada “cristão” à identificação com
Cristo – isto é, a “tomar a cruz”, a fazer da própria vida
um dom generoso aos outros.



Agenda do mês de Junho de 2022
1-Junho 4ª 18.30 Ensaio geral com as crianças da Festa da Eucaristia Igreja Matriz

2-Junho 5ª
18.30 Missa na Igreja Matriz Igreja Matriz

19.30 Missa na Igreja de S. Sebastião Igreja de S. Sebastião

3-Junho 6ª

17.00 Atendimento nos Serviços Paroquiais Serviços Paroquiais

18.30 Missa na Igreja Matriz 
Igreja Matriz

19.00 Ensaio com os adolescentes da Profissão de Fé (Grupo 1)

Solenidade do Pentecostes – ano C «Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós: Recebei o Espírito Santo»

4-Junho Sáb.

17.00 Preparação para o Baptismo (Encontro 1 e 2) Centro Paroquial

17.00 Missa Vespertina animada pelo 5º ano da catequese
Igreja Matriz

18.30 Missa Vespertina participada pelo 2ºA da catequese

5-Junho Dom.

08.00 Missa Dominical Igreja de S. Gonçalo

09.00 Missa da Profissão de Fé dos adolescentes do 6º ano da Catequese (Grupo 1)
Igreja Matriz

11.00 Missa Dominical 

16.00 Oração Mariana Campal no Santuário de Nossa Senhora do Socorro Nª Srª do Socorro

8-Junho 4ª

18.30 Ensaio com os adolescentes da Profissão de Fé (Grupo 2) Igreja Matriz

18.30 Missa na Igreja de S. José Igreja de S. José

19.30 Missa na Igreja de S. Marcos Igreja de S. Marcos

9-Junho 5ª
18.30 Missa na Igreja Matriz Igreja Matriz

19.30 Missa na Igreja de Santa Isabel Igreja de Santa Isabel

10-Junho 6ª 18.30 Missa na Igreja Matriz Igreja Matriz

Solenidade da Santíssima Trindade – ano C «Tudo o que o Pai tem é meu. O Espírito receberá do que é meu, para vo-lo anunciar»

11-Junho Sáb.
17.00 Missa Vespertina animada pelo 8º ano da catequese

Igreja Matriz
18.30 Missa Vespertina participada pelo 2ºB da catequese

12-Junho Dom.

08.00 Missa Dominical Igreja de S. Gonçalo

09.00 Missa da Profissão de Fé dos adolescentes do 6º ano da Catequese (Grupo 2)
Igreja Matriz

11.00 Missa Dominical  

14-Junho 3ª 19.00 Ensaio com as Crianças da Festa da Eucaristia e Entrega de Túnicas (Grupo 1) Igreja Matriz

15-Junho 4ª
18.30 Missa Vespertina da Solenidade do Corpo de Deus na Igreja Matriz Igreja Matriz

19.30 Missa Vespertina da Solenidade do Corpo de Deus na Igreja de Santa Cruz Igreja de Santa Cruz

Solenidade do S. Corpo e Sangue de Cristo ano C «Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice...»

16-Junho 5ª

08.00 Missa da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo Igreja de S. Gonçalo

09.00 Missa da Festa da Eucaristia com as crianças da Catequese (Grupo 1)
Igreja Matriz

11.00 Missa da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 

16.00 Celebração Arciprestal do Corpo de Deus – Missa seguida de Procissão Angeja

17-Junho 6ª

12.00 Matrimónio Nª Srª do Socorro

17.00 Atendimento nos Serviços Paroquiais Serviços Paroquiais

18.30 Missa na Igreja Matriz
Igreja Matriz

19.00 Ensaio com as Crianças da Festa da Eucaristia e Entrega de Túnicas (Grupo 2)

XII Semana do Tempo Comum - ano C «Todos vós que recebestes o baptismo de Cristo, fostes revestidos de Cristo»

18-Junho Sáb.
17.00 Missa Vespertina animada pelo 1º ano da catequese

Igreja Matriz
18.30 Missa Vespertina participada pelo 2ºC da catequese

19-Junho Dom.

08.00 Missa Dominical Igreja de S. Gonçalo

09.00 Missa da Festa da Eucaristia com as crianças da Catequese (Grupo 2)
Igreja Matriz

11.00 Missa Dominical 

23-Junho 5ª 18.30 Missa na Igreja Matriz Igreja Matriz

24-Junho 6ª

17.00 Atendimento nos Serviços Paroquiais Serviços Paroquiais

18.30 Missa na Igreja Matriz Igreja Matriz

21.00 Reunião Geral de Catequistas (Avaliação e Devolução de Materiais) Centro Paroquial

XIII Semana do Tempo Comum - ano C «Fostes chamados à liberdade» « Seguir-Te-ei para onde quer que fores»

25-Junho Sáb.
17.00 Missa Vespertina animada pelo 6º ano da catequese

Igreja Matriz
18.30 Missa Vespertina

26-Junho Dom.

08.00 Missa Dominical Igreja de S. Gonçalo

09.00 Missa Dominical Igreja Matriz

11.00 Missa Dominical =Dia da Paróquia=(Tomada de Posse das Comissões de Culto) Nª Srª do Socorro

(Fim da Catequese e Ano Pastoral Paroquial: 26 de Junho de 2022)

30-Junho 5ª 18.30 Missa na Igreja Matriz Igreja Matriz


