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O traje é a questão!

Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo são de
novo os interlocutores de Jesus, na catequese deste
domingo. Desta feita, o assunto é um banquete nupcial,
organizado por um rei, com requinte e pormenor, em honra
de seu filho.

A lista dos convidados é longa mas, uns porque não
simpatizam com o rei, rasgam o convite, outros alegam
compromissos mais importantes, e outros, pura e
simplesmente, maltratam e matam os emissários, nem um
aceitou o convite.

Tantos sonhos e trabalho para nada. Que desconsideração!
E o rei ficou indignado. Mas não desistiu.

Ordenou aos servos que corressem às encruzilhadas, praças
e becos, a convidar quantos encontrassem. E a grande sala
encheu-se. Todos estavam felizes. Todos menos um.

"Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial?", pergunta
o rei. E ele ficou calado. "Amarrai-lhe os pés e as mãos e
lançai-o às trevas exteriores". E expulsou-o da festa.

Há muita gente a quem Deus mete medo, ensombra, bloqueia
e aliena. Cabe aos cristãos o dever de anunciar que o Deus
em que acreditam, e que foi revelado por Jesus Cristo, é
Próximo, Inclusivo, Alegre e Generoso... Convida todos para
a Festa e respeita a liberdade pessoal, exigindo, apenas, o
traje nupcial, que, podendo ser usado, tem de estar
limpinho. E isto depende só de cada um.

P. Fausto

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).

Dia 12 SEGUNDA-FEIRA - Gal 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1; Sal 112; Lc 11, 29-32
08h30 Missa em honra de Santa Joana Princesa, na Sé.

Dia 13 TERÇA-FEIRA - Gal 5, 1-6; Sal 118;  Lc 11, 37-41

Dia 14 QUARTA-FEIRA - S. Calisto I, papa e mártir
Gal 5, 18-25; Sal 1; Lc 11, 42-46

Dia 15 QUINTA-FEIRA - S. Teresa de Jesus, virgem e doutora da Igreja
Ef 1, 1-10; Sal 97; Lc 11, 47-54

Dia 16 SEXTA-FEIRA - S. Hedwiges, religiosa – S. Margarida Maria Alacoque,
virgem -Ef 1, 11-14; Sal 32; Lc 12, 1-7

15h30 Reunião para todas as Catequistas da Infância, no Centro Paroquial.
21h00 Reunião com os M.E.C's, no Centro Paroquial.

Dia 17 SÁBADO - S. Inácio de Antioquia, bispo e mártir
Ef 1, 15-23; Sal 8; Lc 12, 8-12

19h00 Missa vespertina na Sé (não há missa em Santiago).
21h30 Concerto Comemorativo dos 185 anos da Paróquia, na Sé. Concerto

para dois órgãos pelos organistas Ricardo Toste e António Mota com
obras de J.L. Krebs, J. Pachelbel, J.S. Bach, G. Gabrieli e J. Alain. A
Entrada é Livre.

Dia 18 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM) - Ano A
 Is 45, 1. 4-6; Sal 95; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21

«Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES – OFERTÓRIO PARA AS MISSÕES

10h30 Missa com Baptismo.

Dias 1 e 2 de Novembro: este ano, por motivos de saúde pública, não vai
haver qualquer cerimónia religiosa nos cemitérios.
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A nossa Paróquia vai lentamente dando
sinais de vida. E a Catequese é disso sinal.
Mas não chega. Os desafios são muitos,
para que a nossa realidade esteja mais
próxima do objectivo geral, que nos deve
mobilizar neste ano pastoral.
Importa, pois, que todos queiramos
mostrar, como Paróquia de Nossa Senhora
da Glória,  à semelhança da comunidade
dos primeiros discípulos de Jerusalém,
que "eram assíduos ao ensino dos

Apóstolos, à união fraterna, à fracção do pão e às orações" (Act 2,42), um rosto
mais genuíno da Igreja, que se quer sempre Sinodal e Samaritana.

"RECOMEÇAR A PARTIR DE CRISTO" pedir-nos-á uma atenção redobrada, para que a
Eucaristia presencial seja  Centro, Fonte e Cume de toda a nossa vida cristã,
pessoal e comunitária. Com efeito, o recurso durante meses às
transmissões da Missa "online" pode contribuir para a persistência
do medo e convidar a manter um certo individualismo e comodismo
religioso a partir do "sofá". Esta situação, agravada pela diminuição
generalizada e muito significativa, desde há muito, da prática
religiosa, sobretudo das faixas etárias mais jovens, requer de
todos, ao longo do ano, um esforço especial para o incremento
da vida eucarística na nossa Paróquia.

Catequese 2020/2021
Inscrições para a Catequese
Depois das inscrições provisórias, para
sabermos o número de catequizandos
para este ano, iniciamos agora a fase
das inscrições definitivas, que estão
a ser feitas desde 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;

• Medição da temperatura (sem
registo da mesma);

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

"RECOMEÇAR A PARTIR DE CRISTO"

185 anos da Paróquia
A Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
foi criada a 13 de Outubro de 1835 a sul do canal
central da ria, com a Matriz a ficar instalada na
Igreja do Convento dominicano de Nossa Senhora
da Misericórdia de Aveiro.
A nova Paróquia anexou as extintas paróquias de
São Miguel e do Espírito Santo, bem como as Igrejas
Paroquiais e Capelas a estas ligadas.
Pertence-lhe, desde a restauração em 1938, o título
de Sé da Diocese de Aveiro.
No próximo dia 17 de outubro decorrerá um Concerto comemorativo dos 185
anos da Paróquia. Terá início às 21h30, na Sé. Será um Concerto para dois
órgãos pelos organistas Ricardo Toste e António Mota, com obras de J.L. Krebs,
J. Pachelbel, J.S. Bach, G. Gabrieli e J. Alain.. A ENTRADA É LIVRE!

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

“Eis-me aqui, envia-me...”
Dia Mundial das Missões 2020 - 18 de Outubro
(...) Neste ano, marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia do
covid-19, este caminho missionário de toda a Igreja continua à luz da palavra que
encontramos na narração da vocação do profeta Isaías: "Eis-me aqui, envia-me"
(Is 6, 8). É a resposta, sempre nova, à pergunta do Senhor: "Quem enviarei?"
(Ibid.). Esta chamada provém do coração de Deus, da sua misericórdia, que interpela
quer a Igreja quer a humanidade na crise mundial atual. (...) Demo-nos conta de
estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados mas, ao mesmo tempo,
importantes e necessários: todos chamados a remar juntos, todos carecidos de
mútuo encorajamento. (...)                            da mensagem do Papa Francisco


