JANEIRO

2013

INFORMAÇÕES
Dia 20 SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 62, 1-5; Salmo 95;1 Cor 12, 4-11; Jo 2, 1-11
10h00 Missa solene em honra de Santo Amaro, em Vilar.
14h30 Formação para os Ministros Extraordinários da Comunhão, no Seminário
de Santa Joana Princesa.
15h30 Abertura da Exposição de Arte Sacra “Diocese de Aveiro - presente e
memória”, no Museu de Aveiro.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

REFLEXÃO

20 de JANEIRO de 2013

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - S. Inês – Hebr 5, 1-10; Salmo 109; Mc 2, 18-22
21h15 Reunião arciprestal dos coordenadores da Missão Jubilar, no salão
paroquial de S. Bernardo.
TERÇA-FEIRA - S. Vicente – Hebr 6, 10-20; Salmo 110; Mc 2, 23-28
Reunião da Comissão de festas, no Centro Paroquial.
Reunião do Patronato em Vilar.
Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro Paroquial.

Dia 23
18h00
21h00
21h15

QUARTA-FEIRA - Hebr 7, 1-3. 15-17; Salmo 109; Mc 3, 1-6
Missa na Igreja de Santiago.
Sessão/debate da Missão Jubilar, no Cine-Teatro de Estarreja.
Ensaio do Coro da Catedral (CatedrAv), na Igreja.

Dia 24
21h00
21h15
21h30

QUINTA-FEIRA - S. Francisco de Sales – Hebr 7, 25 – 8, 6; Salmo 39; Mc 3, 7-12
Palestra de esclarecimento “Terapia da Fala”, no Patronato de Vilar.
Oração Ecuménica, na Igreja Metodista de Aveiro.
Ensaio do Coro da missa das 10h30, na Igreja.

Dia 25 SEXTA-FEIRA - Conversão de S. Paulo, Apóstolo – FESTA
Act 22, 3-16 ou Act 9, 1-22; Salmo 116; Mc 16, 15-18
17h00 Missa na Igreja de Vilar.
Dia 26
10h00
15h00
16h00
17h00
17h00

SÁBADO - S. Timóteo e S. Tito – 2 Tim 1, 1-8 ou Tit 1, 1-5; Salmo 95; Mc 3, 20-21
Dia de reflexão dos jovens do 10º. ano de catequese, no Seminário.
Ensaio do coro da missa das 12h. Aberto a todas a crianças.
Ensaio do coro de jovens da Missa das 19h de sábado.
Formação de Acólitos, na Sala por cima da Sacristia.
Concerto pelo coro litúrgico de Milheirós de Poiares, na Sé
(Apresentação do último CD do Dr. João Gamboa, cujas receitas da
venda revertem para o órgão de tubos da Sé).

Dia 27 TERCEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano C
Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Salmo 18 B; 1 Cor 12, 12-30; Lc 1, 1-4: 4, 14-21
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

INFORMAÇÕES

Dia 22
21h00
21h00
21h30

Nº 1364

Uma saborosa aventura
Terminados os tempos da contemplação amorosa e terna a
que nos convidava o Mistério do nascimento e crescimento
do Filho de Deus, no seio da mais feliz das famílias, somos,
com a festa do Seu Baptismo, convidados a segui-Lo de ora
em diante.
Eis-nos, então, no segundo Domingo do Tempo Comum, com
vestes e bagagens apropriadas a aventuras de dias intensos
e de grandes caminhadas. Não são aconselhados
auscultadores para não sermos tentados a ouvir só as músicas
preferidas e convém sumamente que o coração esteja
arrumado para cada qual poder progressiva e
harmoniosamente ir fazendo as sínteses que hão-de
estruturar e estabilizar o seu projecto de vida. E dispostos
à aventura, nada melhor que uma festa de casamento, mesmo
sem ser especialmente convidado.
Nada nos pediram à entrada, cartão de identidade, de
contribuinte, de baptismo, nem tão pouco se éramos assíduos
ou até se tínhamos religião... E depressa percebemos a razão
deste proceder. É que não há nada melhor para quem chega
que a certeza de que se é bem-vindo, mesmo que não
esperado, e a festa de um casamento era o melhor contexto
para experimentarmos e celebrarmos a alegria de Deus que
ama apaixonadamente a humanidade, toda a humanidade.
A participação na festa de casamento tornou-se, assim, para
nós uma excelente oportunidade para descobrirmos, sem
grandes desenvolvimentos teóricos, que o Deus revelado
por Jesus é um Deus Vivo, é o Deus da Vida e quer que a
vida seja uma festa. A vida inteira. Mesmo que em alguns
momentos haja sustos e nos escorram as lágrimas dos olhos.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Fax.
Mail.
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Missão Jubilar: Exposição e sessão debate

Grão a grão…
Nesta altura, na oficina que me serve
de berço e em que estou a crescer,
toda a gente pensa em mim e trabalha
para mim. Sou o centro das atenções.
Em todas as secções e banquetas de
trabalho, lê-se " órgão de Aveiro". São
muitas, milhares, as peças que me
compõem, umas enormes, altas e
pesadas, outras pequeninas, mas todas
trabalhadas ao pormenor e com
perfeição.
Modéstia à parte, tenho para mim que
conquistei os trabalhadores, encantei
os que esta semana, vindos de
Portugal, me visitaram e, sobretudo,
hei-de encantar todos os que me hãode ouvir, pois é para estes que quero
viver e servir.
Enquanto tal não acontece, continua
a haver corações apaixonados que
batem por mim e a quem, desde já,

gostaria de dizer
"Muito Obrigado": é
o caso dos 20 • de
alguém que vive no
Alboi e que vieram no
ofertório de uma
Missa da semana
passada, das 2 notas
de 50, uma vinda da
R.
Infante
D.
Henrique e outra do
Eucalipto Sul da vizinha Paróquia de S.
Pedro de Aradas, ambas chegadas no
dia 14 e por fim mais 50 • num envelope
a dizer simplesmente que eram "para o
órgão".
Vou crescendo e também vai crescendo
o meu mealheiro. Oxalá o jantar de
sábado de carnaval seja um momento
muito significativo a ajudar os meus
gastos.

(...) é o mais recente livro da autoria do padre José
António Carneiro que vai ser apresentado no dia 2 de
fevereiro, em Aveiro.
(...) que será realizada no salão paroquial da Sé, contará
com a presença de D. António Francisco, Bispo de Aveiro
e autor do prefácio do livro, que após a sessão,
presidirá à Eucaristia na Sé, no dia litúrgico da
Apresentação do Senhor em que se assinala também o
Dia do Consagrado.
Estas poesias do padre José António Carneiro – padre
da Arquidiocese de Braga mas, desde 2009, ao serviço
na Diocese de Aveiro – apresentam meditações,
reflexões e orações inéditas, escritas no âmbito do
trabalho pastoral que desenvolveu durante quase dois
anos nas nove paróquias que compõem a Unidade
Pastoral de Águeda.
A receita da venda dos livros, que é editado pela
“Paulus” reverte para a Paróquia de Nossa Senhora da
Glória, em especial para as obras que tem em curso.(...)
in Diário do Minho (www.diariodominho.pt)

Livro à venda no Cartório. Custa 7,50 euros.

Jantar de Carnaval (9.fev)- a aquisição das senhas pode ser feita
na Secretaria e na Sacristia. - 15• adultos, 8• dos 3 aos 10 anos.

Duas acções culturais que decorrem
por estes dias no âmbito da Missão
Jubilar.
Este domingo, no Museu de Aveiro
começa a exposição "Diocese de
Aveiro - Presente e Memória".
Composta por peças de arte sacra
das 101 paróquia da Diocese, com
esta exposição pretende-se,
segundo D. António Francisco,
"percorrer um belo roteiro pela
magia do tempo, pela grandeza da
história, pela beleza da terra e pela
densidade da fé.” A inauguração
está marcada para as 15h30. A
exposição fica patente até 7 de Abril,
de terça a domingo, das 10h às
17h30, com entrada gratuita.

Na quarta-feira, dia 23, o CineTeatro de Estarreja recebe o segundo
debate
da
Missão
Jubilar.
"Ecumenismo e Diálogo InterReligioso: Rumos" é o tema que vai
reunir Jorge Sampaio e D. António
Couto, numa sessão moderada pelo
jornalista da RTP, Carlos Daniel.
Começa às 21h.

Em Caná...
Em Caná, a celebração de um casamento
mais do que festa de momento,
ou festa de circunstância,
é o eternizar de uma aliança
de amor e mútua confiança...
É a perfeita comunhão do ser,
a entrega total do viver...
Em Caná, a celebração das bodas
não obedece a princípiosde modas...
É oportunidade por excelência
da manifestação da transcendência,
de Jesus Cristo, Messias Senhor

Em Caná, o sinal de transformar
água em vinho para nada faltar
é o sinal da alegria e do amor
manifestado pelo Senhor,
que a todos faz Acreditar.
Pe. JAC

