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INFORMAÇÕES
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
15h00 Formação para os Visitadores dos Doentes, promovida pelo Movimento
da Mensagem de Fátima, intitulada “A Pessoa Doente”, no Seminário.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

27 de JANEIRO de 2013

REFLEXÃO

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - S. Tomás de Aquino – Hebr 9, 15. 24-28; Sal 97; Mc 3, 22-30
Formação Permanente do Clero em Albergaria. Termina no dia 31.
21h30 Reunião do Conselho Económico, no Centro Paroquial.
Dia 29 TERÇA-FEIRA - Hebr 10, 1-10; Salmo 39; Mc 3, 31-35
21h30 Reunião da Comissão de Festas, no Centro Paroquial.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro Paroquial.
Dia 30 QUARTA-FEIRA - Hebr 10, 11-18; Salmo 109; Mc 4, 1-20
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do Coro da Catedral (CatedrAv), na Igreja.
Dia 31 QUINTA-FEIRA - S. João Bosco - Hebr 10, 19-25; Salmo 23; Mc 4, 21-25
21h30 Conselho Paroquial de Pastoral, no Centro Paroquial.
Dia 01
17h00
21h00
21h00
21h30

SEXTA-FEIRA - Hebr 10, 32-39; Salmo 36; Mc 4, 26-34
Missa na Igreja de Vilar.
Formação de Acólitos, na Sala por cima da Sacristia.
Noite cultural no Museu de Aveiro com o tema "O Transcendente
presente". Iniciativa inserida na exposição da Missão Jubilar.
Ensaio do Coro da missa das 10h30 de domingo, na Igreja.

Dia 03 QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano C
Jer 1, 4-5. 17-19; Salmo 70; 1 Cor 12, 31 – 13, 13; Lc 4, 21-30
10h00 Formação dos novos MEC, no Centro Paroquial. Termina às 18h.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.
19h00 Profissões da OFS, na Missa.
De 28-31 de Janeiro - Cartório depois das 17h - Não há confissões.
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Dia 02 SÁBADO - Apresentação do Senhor – FESTA
Mal 3, 1-4 ou Hebr 2, 14-18; Salmo 23; Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 22-32
09h30 Reunião de coordenadores da Missão Jubilar, no Seminário. Termina às 12h.
15h00 Reunião de pais das crianças do 1º. ao 4º. ano, no Centro Paroquial.
16h00 Reunião de pais das crianças não baptizadas do 2º. ao 6º.ano, no
Centro Paroquial.
17h30 Apresentação do livro do Pe. José António Carneiro, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do coro de jovens da Missa das 19h de sábado.
19h00 Missa presidida pelo Sr. Bispo, no Dia do Consagrado. A celebração
começa às 18h45, na entrada do Centro Paroquial, com a benção das
velas e procissão.
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Ouvintes e cumpridores!
Ainda não esmoreceu a admiração que Jesus causou ao
resolver aquele problema da falta de vinho, que, a verificarse, estragaria irremediavelmente toda a festa de casamento.
Sem discursos, foi uma bela oportunidade para dizer que
Deus está sempre atento, aprecia a vida e não tem ciúmes
da nossa alegria, bem ao contrário, quer que a cultivemos
em todas as circunstâncias.
Hoje somos convidados a entrar na sinagoga de Nazaré e
acompanhar Jesus no culto sabático. O nosso cicerone,
Lucas, alerta-nos, à partida, para a seriedade do seu trabalho,
que o obrigou a recorrer a todas as fontes de informação e
empenhar todo o seu saber.
Logo que foi notada a presença de Jesus, entregaram-lhe o
rolo para proclamar a Palavra de Deus e fê-lo com tal
consciência, dignidade e clareza, que a ninguém falhou uma
palavra sequer! E depois sentou-se. A atenção era geral e
Jesus aproveitou para expor o que nos pareceu serem as
linhas programáticas do seu projecto de vida. Estávamos à
espera de um discurso à volta de leis e decretos, como era
hábito nestas circunstâncias, mas não; a Palavra de Deus
foi-nos claramente apresentada não como código penal,
mas luz que ilumina a nossa vida, nos ajuda a crescer e a
apreciar os acontecimentos, tornando-se força e alegria
para o dia a dia.
Passados muitos séculos continua Cristo presente a falar
quando na Igreja é lida a Sagrada Escritura e a proclamar
em cada ano "um ano favorável do Senhor". Depende também
de nós que 2013, Ano da Fé e Ano Jubilar, seja um "Ano de
Graça"; sê-lo-á certamente se formos não apenas ouvintes
mas cumpridores da Palavra. E isto é tarefa para todos e de
todos os dias.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
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Grão a grão…
No dia 24 recebi
uma carta de Vilar
com 5 notas de 20•
embrulhadas num
papel com muito
pouco texto: "A
bem da cultura e
para glória de
Deus. Um pequeno
contributo". É o
que sempre se pretendeu com o meu
projecto, nada se antepondo à glória
de Deus. Outro não é o objectivo
para que fui concebido e estou a
crescer. A fase em que me encontro
caminha
para
o
pleno
desenvolvimento das minhas
capacidades e já não falta muito
para a "viagem da minha vida" e
chegar à terra dos meus sonhos Aveiro.
Os encargos financeiros são de
monta, mas estou convicto de que
a comunidade que vou servir não
deixará de responder positivamente
aos desafios da hora que passa.
Ouvi dizer que no sábado de
carnaval há jantar de convívio e
angariação de fundos para a minha
causa; só espero que seja muito
concorrido e divertido e torne
possível dar um empurrão à onda de
solidariedade que nunca secou, mas
tarda em ser demonstração efectiva
de amor ao meu projecto.

Missão Jubilar: Missão 11 - Dia da Visita

Eterno Hoje
Na sinagoga de Nazaré
Jesus mostra-se como é:
Lê o texto do profeta Isaías
revela-se como Messias
e em Seus conterrâneos aviva a fé.
A vetusta profecia
aplicada a Si mesmo
cumpre tudo quando foi dito,
no tempo antigo.
Em Nazaré, Jesus dá ao tempo
intemporalidade...
Dota o Amor de eternidade.
Do passado faz presente,
do Hoje, o eternamente.
Ainda Hoje,
Jesus cumpre a missão:
A boa nova anunciar,
a todos servir, libertar e curar,
dar vida e ofertar salvação.
Estejam os nossos olhos
fixos em Jesus
e o coração, pelo Dele,
sintonizado.
Pe. JAC

Jantar de Carnaval (9.fev)- a aquisição das senhas pode ser feita
na Secretaria, Sacristia e no fim das missas deste fim de semana e
do próximo. - 15• adultos, 8• dos 3 aos 10 anos.

A partir desta semana começaremos a distribuir o Missão 11, relativo ao Dia
da Visita, acção da Missão Jubilar do mês de Fevereiro. D. António Francisco
expressa assim o convite a todos os diocesanos:
Sabemos quanto custa a solidão, quanto dói o abandono, quanto faz sofrer a
doença, quanto pesa a idade!
Cruzamos caminhos de silêncios sofridos, com marcas de pés magoados
pela vida. Vemos janelas corridas, que escondem rostos sem nome.
Encontramos portas fechadas, que calam gente sem voz.
Quem visita leva luz a olhares tristes, solta sorrisos no rosto das crianças,
senta-se à mesa de quem está só, abeira-se de quem sofre, caminha nas
estradas da vida com gente ferida pela dor, faz que a fé e a alegria renasçam
em famílias sem esperança. "Um dia vou visitar-te… hoje é o Dia!"
Vamos como mensageiros do Senhor. Somos presença de Deus. "Vive esta
Hora!" como um irmão que leva na alma palavras de esperança e sementes
de felicidade. "Vinde benditos de meu Pai. Eu estava doente e fostes
visitar-me (Mt 25, 34-36)".
D. António Francisco, Bispo de Aveiro

