INFORMAÇÕES

JULHO

2020

Dia 19 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM) - Ano A
Sab 12, 13. 16-19; Sal 85; Rom 8, 26-27; Mt 13, 24-43 ou Mt 13, 24-30
«Deixai-os crescer ambos até à ceifa»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)
10h00 Eucaristia da Festa da Senhora da Victória em Vilar, no jardim em
frente à Capela.

REFLEXÃO

19 de JULHO de 2020

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - S. Apolinário, bispo e mártir
Miq 6, 1-4. 6-8; Sal 49; Mt 12, 38-42
«Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações.».

Dia 22 QUARTA-FEIRA - S. Maria Madalena – FESTA
Cant 3, 1-4a ou 2 Cor 5, 14-17; Sal 62; Jo 20, 1. 11-18
«Mulher, porque choras? A quem procuras?»

Dia 25 SÁBADO - S. Tiago, Apóstolo – FESTA
2 Cor 4, 7-15; Sal 125, Mt 20, 20-28
19h00

«Bebereis do meu cálice»
Missa vespertina na Sé (não há missa em Santiago).

Dia 26 DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM) - Ano A
1 Reis 3, 5. 7-12; Sal 118; Rom 8, 28-30; Mt 13, 44-52 ou Mt 13, 44-46
«Vendeu tudo quanto possuía para comprar aquele campo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
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Dia 24 SEXTA-FEIRA - S. Sarbélio Makhluf, presbítero
Jer 3, 14-17; Sal Jer 31, 10; Mt 13, 18-23
«Aquele que ouve a palavra e a compreende, esse dá fruto»

A Paciência de Deus
Jesus continua a falar-nos de Deus, com recurso a uma
linguagem que mesmo os da cidade entendem. E conta mais
uma história do campo.
Desta vez não é para acentuar a generosidade, que até nos
parece excessiva, do semeador, mas para iluminar uma certa
ideia de Deus, ainda bem enraizada na vida e no coração de
muitos. Com efeito, a imagem de um Deus severo, duro,
exigente... ainda persiste e está longe de ser erradicada
do coração de muitos cristãos. Há, pois, necessidade
imperiosa de "substituir" este Deus, e nada melhor que uma
boa parábola, como a do agricultor deste domingo.

Dia 21 TERÇA-FEIRA - S. Lourenço de Brindes, presbítero e doutor da Igreja
Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 84; Mt 12, 46-50
«Apontando para os discípulos, disse:
Estes são a minha mãe e os meus irmãos»

Dia 23 QUINTA-FEIRA - S. Brígida, religiosa, Padroeira da Europa – FESTA
Gal 2, 19-20; Sal 33; Jo 15, 1-8
«Quem permanece em Mim e Eu nele dá fruto abundante»

Nº 1708

"Um homem semeou boa semente no seu campo... quando o
trigo cresceu e deu fruto, apareceu também o joio". Queres
que vamos arrancar o joio?, perguntam zelosamente os
servos. "Não! Não suceda que, ao arrancardes o joio,
arranqueis também o trigo", responde o agricultor.
Duas maneiras de agir: a de Deus, que vê o trigo e
pacientemente respeita o processo de maturação, e a dos
servos, que se fixam nas ervas daninhas, sem se importarem
com os estragos do seu zelo.
Para o Deus anunciado por Jesus Cristo, o trigo, ainda que
seja pouco, vale mais que todo o joio da terra. Necessário
se torna, então, aprender de Deus a paciência, que dá
sempre tempo para crescer e amadurecer, guardando
apenas para o final as contas da sementeira.
P. Fausto

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Inscrições Catequese 2020/2021

A Rouparia Solidária, que ocupa actualmente 2 salas no piso superior do Mercado
de Santiago, é um serviço da Paróquia, activo desde 2009. Uma década de bem
fazer!
Só Deus sabe as necessidades satisfeitas ao longo destes 11 anos, graças à
generosidade de quem dá e também à disponibilidade de quem acolhe e
discretamente tem servido! E assim deve continuar a ser, se queremos agir segundo
o Evangelho.
O tempo de confinamento a que o coronavirus nos condenou obrigou a
remodelações, a medidas de higiene e a novos procedimentos, que dão à nossa
"Rouparia Solidária" uma cara nova, mais airosa e atraente, apesar das limitações
das Senhoras Voluntárias, que, em número reduzido, idade avançada e saúde
precária, teimam continuar a vestir e servir com o coração.
Estão de parabéns pelas transformações realizadas, que, podendo parecer
exageradas, são necessárias e adequadas às exigências do tempo que vivemos.
Em boa hora reaberta, sem foguetes nem honras de telejornal, bom seria que a
"Rouparia Solidária" não fosse necessária, mas, enquanto for, que seja sempre
uma porta aberta para acolher e servir com o coração quem dela mais precisar.
Para qualquer informação, pode contactar a Paróquia pelo telefone 234 422 182
ou a secretaria pelo endereço eletrónico secretaria@paroquiagloria.org ou a
Responsável do serviço pelo telemóvel 927 198 729.

As incertezas e riscos em que vivemos obrigam a que
não sejam tomadas decisões a longo prazo, mas já
sabemos que teremos de fazer mudanças naquilo que
é o funcionamento da catequese na nossa Paróquia,
sempre com a certeza de que as condições de saúde
e segurança estejam garantidas para todos, e de
forma a continuarmos a cumprir a missão de transmitir
a fé às crianças, adolescentes e jovens.
Por enquanto, devem inscrever-se na catequese.
Tanto aqueles que já frequentavam a catequese na
Paróquia da Glória, como as crianças que vão para o 1º ano, devem fazer a
inscrição provisória na secretaria. Serão contatados mais tarde para que a inscrição
seja validada.

Vamos colorir !

 O horário da secretaria
paroquial, a parir desta
semana, será de segunda a
sexta-feira, das 14h30 às 19h.

 Aproveitamos para apelar a

Tempo de Verão
O Diálogo volta em Setembro. Não deixe de
acompanhar a vida e as actividades da
Paróquia nos sítios habituais:
http://paroquiagloria.org/v2/
https://www.facebook.com/paroquiagloriaaveiro/
https://www.youtube.com/user/pnsgaveiro
A Equipa paroquial deseja a todos os paroquianos e amigos um bom descanso,
muita saúde e que não se esqueçam de se proteger, continuando a ter todos os
cuidados e a seguir todas as recomendações da DGS.

Secretaria Paroquial

Mt 13, 24-43
«Deixai-os crescer ambos até à ceifa»

que, quem assim o entender,
pode deixar na nossa
Secretaria Paroquial todos os
donativos destinados à
“Conferência Vicentina”. As
Vicentinas, pela contigência
actual devido aos constrangimentos existentes, não têm
realizado as suas campanhas
mensais de angariação de
donativos, no entanto, as
pessoas ajudadas, contiuam a
precisar de ajuda. A Secretaria
Paroquial far-lhes-á chegar os
donativos entregues. Não
deixe de ajudar!

