OUTUBRO / NOVEMBRO

INFORMAÇÕES

2020

Dia 25 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM - Ano A
Ex 22, 20-26; Sal 17; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40
«Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
MUDANÇA DA HORA: às 2horas da manhã atrasamos o relógio de 60min.

25 de OUTUBRO de 2020

REFLEXÃO

Dia 26 SEGUNDA-FEIRA - Ef 4, 32 – 5, 8; Sal 1; Lc 13, 10-17
Inicia a Catequese Paroquial
Dia 27 TERÇA-FEIRA - B. Gonçalo de Lagos, presbítero
Ef 5, 21-33; Sal 127; Lc 13, 18-21
21h30 Reunião do Secretariado Paroquial de Pastoral Familiar, no salão nobre
do centro paroquial.
21h30 Catequese Crismal de Adultos, no salão Nossa Senhora de Fátima, no
centro paroquial.

Jesus sabe bem o ambiente que O rodeia, o alcance da
questão apresentada e responde de imediato : "Amarás
o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a
tua alma e com todo o teu espírito". E acrescenta de
seguida: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo". E
mais não disse. Porque disse tudo.

Dia 29 QUINTA-FEIRA - Ef 6, 10-20; Sal 143; Lc 13, 31-35
Dia 30 SEXTA-FEIRA - Filip 1, 1-11; Sal 110; Lc 14, 1-6

COMEÇA

A

SEMANA

DOS

SEMINÁRIOS.

Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - Comemoração de Todos os Fiéis Defunto
Missas: 8h30 (presidida pelo Sr. Bispo), 18h e 19h (Sé)

Ajude a Conferência Vicentina:
Nestes tempos difíceis que vivemos em consequência da Pandemia, a Conferência
Vicentina precisa do seu apoio para continuar a ajudar.
Faça o seu contributo para o IBAN:

PT50 0018 0008 0333 2615 02009

INFORMAÇÕES

Dia 01 SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS - Ano A
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1 Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
«Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).

Amar sem medidas !
A estratégia dos fariseus e doutores da lei passa agora
por entrevistas rápidas e ardilosas a Jesus, sempre na
mira de respostas que O possam condenar. Assim
acontece neste domingo, com o doutor da lei que
pergunta: "Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?"

Dia 28 QUARTA-FEIRA - Festa de S. Simão e S. Judas, Apóstolos
Ef 2, 19-22; Sal 18 A; Lc 6, 12-19

Dia 31 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Filip 1, 18b-26; Sal 41; Lc 14, 1. 7-11
19h00 Missa vespertina na Sé (não há missa em Santiago).

Nº 1714

Amar a Deus com todo o coração, alma e espírito, não
significa amar só a Deus, mas amá-Lo sem medidas. E
como Deus não é ciumento, não rouba o lugar e o amor
à esposa, ao marido, aos filhos, aos amigos... e a nós
próprios. Bem pelo contrário, multiplica-o, porque nos
faz ver no rosto do outro, mesmo daqueles que não
gostam de nós, o rosto do próprio Deus. Assim, na vida,
tudo se torna uma questão de amor. Amor sem medida.
Como Deus.
P. Fausto

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
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"RECOMEÇAR A PARTIR DE CRISTO..."
Desde meados de Setembro que o "Diálogo" dedica
a segunda das páginas ao esboço programático deste
ano apostólico, que, apesar das dificuldades, já
começou. E vamos continuar a fazê-lo.
É importante que todos se consciencializem do
objectivo geral que deve orientar toda a actividade
dos Grupos e Serviços da Paróquia, e que, em
resumo, se transcreve: 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", queremos mostrar
um rosto mais genuíno da Igreja, que se quer sempre
Sinodal e Samaritana.
Para crescermos nesta direcção, não podemos
deixar de cuidar das estruturas de coordenação e
corresponsabilidade, especialmente os Conselhos
de Pastoral e dos Assuntos Económicos.
Não vai ser tarefa fácil, mas a renovação destas
estruturas impõe-se para nos aproximarmos da
Comunidade de Jerusalém, que continua a ser hoje
inspiradora para quantos, de forma orgânica e
dinâmica, anunciam, celebram e testemunham o Evangelho.
A vida é de cada um, mas ninguém é capaz de a viver sozinho e ser feliz. Há que
procurar juntos fomas capazes de aproximação deste ideal e que nos ajudem a
crescer como discípulos de Jesus Cristo.
Padre Fausto

Indicações para os dias 1 e 2 de novembro


No Domingo, Solenidade de Todos os Santos, e
segunda-feira, Comemoração dos Fiéis Defuntos, não
há, por determinação diocesana, Celebrações
Litúrgicas nos Cemitérios da nossa Cidade, nem
Procissões aos mesmos.



As Celebrações Eucarísticas da Solenidade de Todos
os Santos (dia 1) mantêm o horário habitual de
Domingo.



No dia 2, Comemoração dos Fiéis Defuntos, haverá Missas na nossa Igreja
às 08h30, 18h00 e 19h00. A da manhã será presidida pelo Sr. Bispo.

Catequese 2020/2021

Horários da catequese
(a Catequese começa a 26 de Outubro)
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
Sábado - 10.30h
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- Quarta e Quinta-feira - 18.30h

Funcionamento da Catequese
Há algumas medidas que, apesar de já
conhecidas por todos, são necessárias
recordar:

•
•
•
•

Uso de máscara dentro do Centro
Paroquial (para todos os anos de
catequese);
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).

Oraçã o
Senhor Jesus, filho muito amado do Pai,
envia a força suave do Espírito
para que desperte em todos nós
a decisão de irmos ter contigo para Te seguir.
Dá aos seminaristas amor à vocação
e a graça do compromisso de fidelidade ao
Evangelho.
Faz dos nossos seminários comunidades de
d iscípulos,
onde se vive a fraternidade mística.
Confirma nos dons do Espírito Santo os
formadores;
recompensa e abençoa os benfeitores,
ampara o nosso Bispo e os nossos párocos,
para que sejam sempre fiéis ao dom do seu
sacerdócio.
Que o Teu olhar desperte a generosidade
e a coragem dos jovens para Te seguirem.
Concede às nossas famílias a ousadia
de Te proporem como caminho, verdade e
vida.
Senhor Jesus,
com a intercessão de Maria,Tua e nossa Mãe,
dá à Igreja, felizes e santas vocações
sacerdotais. Ámen!

