INFORMAÇÕES

OUTUBRO

2020

Dia 04 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM) - Ano A
Is 5, 1-7; Sal 79; Filip 4, 6-9; Mt 21, 33-43
«Arrendará a vinha a outros vinhateiros»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
11h00 ALBOI: Eucaristia, presidida pelo Sr. Bispo, em honra dos Santos Mártires,
na comemoração dos 350 anos da capela.

REFLEXÃO

04 de OUTUBRO de 2020

Dia 05 SEGUNDA-FEIRA - Santa Faustina Kowalska
Gal 1, 6-12; Sal 110; Lc 10, 25-37
NÃO HÁ SERVIÇO DE SECRETARIADO NEM DE CARTÓRIO PAROQUIAL.
09h00 ALBOI: Eucaristia em honra dos Santos Mártires, no largo da capela.
Dia 06 TERÇA-FEIRA - S. Bruno, presbítero
Gal 1, 13-24; Sal 138; Lc 10, 38-42

Dia 08 QUINTA-FEIRA - Gal 3, 1-5; Sal Lc 1, 69-70; Lc 11, 5-13

Dia 11 DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM) - Ano A
Is 25, 6-10a; Sal 22; Filip 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14 ou Mt 22, 1-10
«Convidai para as bodas todos os que encontrardes»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
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Dia 10 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Gal 3, 22-29; Sal 104; Lc 11, 27-28
19h00 Missa vespertina na Sé (não há missa em Santiago).

Deus nunca desiste !
Jesus continua a fazer a sua catequese, falando de
vinhas, colheitas, proprietários, servos e arrendatários,
aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo.
Gente bem pensante e bem instalada. Todos de bem com
a vida...
Ao meditarmos a parábola do Evangelho deste domingo,
também a deveremos considerar dirigida a nós, porque
os comportamentos dos arrendatários não são apenas
de ontem, mas também se verificam hoje, até na vida
de muitos cristãos. Mais importante, porém, que
determo-nos na malvadez dos arrendatários, é
importante reconhecermos a infinita paciência e
benevolência de Deus, que não desiste do Seu projecto
de salvação, apesar dos nossos desvarios e atropelos.

Dia 07 QUARTA-FEIRA - Nossa Senhora do Rosário
Gal 2, 1-2. 7-14; Sal 116; Lc 11, 1-4
ou Act 1, 12-14; Sal Lc 1, 46-47; Lc 1, 26-38

Dia 09 SEXTA-FEIRA - SS. Dionísio, bispo, e Companheiros, mártires – S.
João Leonardo, presbítero – B. João Newman, bispo
Gal 3, 7-14; Sal 110; Lc 11, 15-26
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O Deus anunciado em mais esta história, que Jesus conta
aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, não
se perde em esquemas de vingança, nem impõe castigos
exemplares. Nada disso procura. Nada disso O satisfaz.
Porque o que verdadeiramente pretende é oferecer o
Seu amor e misericórdia. Em excesso. No entanto, há
que tomar a sério a advertência final, pois ficarão de
"fora" os que conscientemente escolherem um programa
de vida de mentira, corrupção, ganância, violência...
tudo sargaços ou uvas vermelhas de sangue e amargas
de lágrimas, donde não se extrai um pingo sequer de
bom vinho.
P. Fausto

Intenção do Papa para o mês de Outubro
Rezemos para que, em virtude do batismo, os fiéis leigos, em especial as
mulheres, participem mais nas instâncias de responsabilidade da Igreja.
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Outubro, Mês do Rosário

Inscrições para a Catequese

Cada família, uma história de amor
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ORAÇÃO
Pai Santo,
Criador do ser humano,
derramai sobre nós a vossa graça.
Fazei que os jovens vivam e construam,
na fidelidade ao batismo que receberam,
a sua união matrimonial.
Protegei
aqueles que se consagram inteiramente a Vós,
e os que, no amor conjugal,
manifestam ao mundo o vosso amor
na vida em comum e no serviço à vida,
para que tenham como fonte que os sustenta
o amor de Cristo que se entrega na Eucaristia
e sejam sinal da vossa aliança.
Ámen.

185 anos da Paróquia
No próximo dia 17 de outubro decorrerá um Concerto comemorativo dos 185
anos da Paróquia de Nosa Senhora da Glória.
Terá início às 21h30, na Sé. Será um Concerto para dois órgãos pelos organistas
Ricardo Toste e António Mota. A ENTRADA É LIVRE!

Depois das inscrições provisórias, para
sabermos o número de catequizandos
para este ano, iniciamos agora a fase
das inscrições definitivas, que serão
feitas a partir da próxima terça-feira
(dia 6 de outubro) até ao dia 17 de
outubro na secretaria, com o
pagamento da mesma inscrição.
Com a certeza de que não podemos
ficar parados, conforme já tinha sido
informado anteriormente, retomamos
também a nossa catequese. Há algumas
medidas que, apesar de já conhecidas
por todos, são necessárias recordar:

•

Uso de máscara dentro do Centro
Paroquial (a partir do 5º ano);

•
•

Desinfeção das mãos à entrada;

•

Cada catequizando deverá trazer os
materiais necessários para a
catequese (catecismo, lápis,
caneta, etc);

Medição da temperatura (sem
registo da mesma);

Vamos colorir !

Horários da catequese (sujeitos
a alterações)
1º ano- Segunda e Quarta-feira - 16.30h
2º ano- Segunda e Quinta-feira - 16.30h
3º ano- Terça e Quinta-feira - 16.30h
4º ano- Terça e Quarta-feira - 16.30h
5º ano- Segunda e Quarta-feira - 18.30h
6º ano- Segunda e Quarta-feira - 18.30h
7º ano- Segunda e Terça-feira - 18.30h
8º ano- Terça-feira - 18.30h
9º ano- Sexta-feira - 18.30h
10º ano- Quinta-feira - 18.30h
11º ano- Quinta-feira - 18.30h

Mt 21, 33-43
«‘A pedra que os construtores
rejeitaram tornou-se a pedra
angular; tudo isto veio do Senhor
e é admirável aos nossos olhos’»

Junto do Ambão está a imagem de Nossa
Senhora do Rosário, que, apesar de
exposta ao culto na nossa Igreja, na
Capela de Seu nome, não é conhecida
por grande parte das pessoas, mesmo
as que habitualmente frequentam.
Durante todo este mês, que a
proximidade da imagem de Nossa
Senhora do Rosário permita e estimule
cada paroquiano à oração mais intensa,
individualmente, em família ou em
grupo.
Outubro, conhecido como mês do
Rosário, é também proposto pela Igreja
como Mês Missionário. E a oração, não
esqueçamos, é o nosso primeiro e mais
transversal dever no cumprimento da
Missão.
Do Manual das indulgências (livro oficial
da Igreja) transcreve-se tudo quanto
segue:
Concede-se indulgência plenária a
quem rezar o Rosário em Igreja, em
oratório ou em família, em comunidade
religiosa, em pia associação;
Nas outras circunstâncias, concedese indulgência parcial.
Quanto à indulgência plenária,
determina-se o seguinte:
1. Basta a reza do Terço, mas as cinco
dezenas devem rezar-se seguidas;
2. À oração vocal deve juntar-se a
meditação dos mistérios.
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