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INFORMAÇÕES

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.
REFLEXÃO

03 de FEVEREIRO de 2013

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - S. João de Brito - Hebr 11, 32-40; Salmo 30; Mc 5, 1-20
17h00 Reunião das Visitadoras dos doentes, na sala por cima da Sacristia.
Dia 05 TERÇA-FEIRA - S. Águeda - Hebr 12, 1-4; Salmo 21; Mc 5, 21-43
21h30 Reunião da Comissão de Festas, no Centro Paroquial.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro Paroquial.
Dia 06 QUARTA-FEIRA - SS. Paulo Miki e Companheiros
Hebr 12, 4-7. 11-15; Salmo 102; Mc 6, 1-6
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do Coro da Catedral (CatedrAv), na Igreja.

Dia 08 SEXTA-FEIRA - S. Jerónimo Emiliano – S. Josefina Bakhita
Hebr 13, 1-8; Salmo 26; Mc 6, 14-29
17h00 Missa na Igreja de Vilar.
21h30 Ensaio do Coro da missa das 10h30 de domingo, na Igreja.
Dia 09 SÁBADO - Hebr 13, 15-17. 20-21; Salmo 22; Mc 6, 30-34
18h00 Ensaio do coro de jovens da Missa das 19h de sábado.
19h00 Dia Paroquial do Acólito - renovação de compromissos dos elementos
que já pertencem ao grupo e apresentação dos novos acólitos à
comunidade.
20h00 Jantar de Carnaval, para angariação de fundos, no Salão dos Bombeiros
Velhos - Bilhetes disponíveis na secretaria, na sacristia ou junto dos
elementos da Comissão de Festas do Parque.
Dia 10 QUINTO DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 6, 1-2a. 3-8; Salmo 137; 1 Cor 15, 1-11 ou 1 Cor 15, 3-8. 11; Lc 5, 1-11
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.
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Dia 07 QUINTA-FEIRA - Cinco Chagas do Senhor – FESTA
Is 53, 1-10; Salmo 21; Jo 19, 28-37 ou Jo 20, 24-29
21h30 Ensaio de todos os coros paroquiais para preparação da missa de
quarta-feira de cinzas, na Sé.
21h00 Reunião Arciprestal dos Agentes da Educação Cristã (catequistas,
animadores, chefes de escuteiros), no salão da junta de freguesia de
Santa Joana.
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Iguais e sem privilégios…!
O Evangelho deste Domingo continua o da semana passada
e situa-se na sinagoga de Nazaré. Há oito dias atendemos à
Palavra de Deus e consequente pregação de Jesus e hoje
assinalamos a reacção dos ouvintes.
A fama de Jesus estava em alta e a expectativa entre os
seus de Nazaré era muito grande, mas, a pouco e pouco, o
entusiasmo esmoreceu e deu lugar à resistência e à crítica
mordaz e do azedume à tentativa de linchamento foi um
passo.
Os mesmos que não poupavam elogios dispunham-se agora a
empurrar para o abismo aquele que elogiavam. Tão curta
era a sua memória!
Bem depressa se desiludiram os que, reconhecendo as suas
capacidades invulgares, vaticinavam para Jesus um futuro
brilhante. Bem depressa perceberam que Ele não vinha
candidatar-se a qualquer cargo, propor-se a porta-voz dos
interesses da terra ou defensor das minorias.
Bem depressa perceberam que o que verdadeiramente o
interessava e movia era o anúncio da universalidade da
salvação, sem privilégios para a sua terra natal ou para os
seus parentes mais próximos e que, apesar de todos terem
lugar no seu coração, Deus tem um "fraquinho" especial
pelos pobres, os contritos, os oprimidos… São mesmo esses
"a menina dos olhos" de Deus. Tudo isto vinha, claro está,
ao arrepio das expectativas. Mas Jesus não se intimidou,
nem calou. E ainda mais se enfureceram.
Fica-nos o aviso das dificuldades que hão-de experimentar
os que quiserem ser discípulos de Jesus. Fica-nos a lição de
coragem e liberdade que o Mestre dá, face a todos os
poderes. Fica-nos o desafio de sermos profetas, mesmo que
não nos aceitem. Avisos e lições desta semana e de sempre.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
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Grão a grão…
Nos ofertórios do último domingo do
mês vieram 2 envelopes, um com uma
nota de 20 e outro com cinco de igual
montante.
No dia 30 chegou à secretaria um
cheque de 600• com pedido de
anonimato; assim se cumpre.
Finalmente, na sexta-feira, da Av. 25
de Abril, veio um envelope sem nome,
com 50• dentro.
E quem até agora ainda não se dispôs
a apoiar esta causa pode fazê-lo,
adquirindo a senha de ingresso para o
jantar de angariação de fundos do
próximo dia 9 de Fevereiro, no salão
dos Bombeiros Velhos.
É bem-vindo qualquer gesto de
generosidade.
p.f.

Alarga o espaço
do teu coração
Estava Jesus em Nazaré,
a ler o livro do profeta Isaías,
apresentando-se a todos
como Messias.
Mas, na Sua terra natal,
ninguém entendeu
como Ele era "especial"...
Esperavam espectáculos e milagres
Em vez da libertação dos oprimidos
e dos pobres.
Para matar, expulsaram da cidade
Jesus nazareno, humano e divino;
Mas Ele seguiu o caminho
da verdade
porque o Evangelho sempre segue
o seu caminho.
Diante da Palavra no meio de nós,
a Boa Nova em Pessoa,
não esperes qualquer
milagre extraordinário;
Alarga o espaço do teu coração,
e abre-te ao dom
mais extraordinário:
A Palavra que nos vem por Jesus
não tem limites, nem fronteiras,
impele a re-inventar maneiras
de assumir e viver esta hora
como caminho que ao Céu conduz!
Pe. JAC

Missão Jubilar: Dia da Visita
Conforme convite de D. António
Francisco, unidos a todos os diocesanos
de Aveiro, no dia 11, segunda-feira, vamos
visitar pessoas que se encontrem
sozinhas, esquecidas, abandonadas.
Vamos, porventura, visitar alguém de quem
nos tenhamos esquecido nos últimos
tempos, esfriando as nossas relações de
amizade e proximidade.
Não se sinta dispensado de contribuir não
só para uma Igreja mais próxima das
pessoas, mas também para uma sociedade
(e uma cidade) onde tenha lugar a amizade, a solidariedade, o companheirismo e
a atenção aos outros.
Um dia vou visitar-te... Hoje é o dia!

Catequeses da Missão Jubilar na Quaresma
Aproxima-se a passos largos mais um
tempo quaresmal. Com ele, vem a
oportunidade de mergulharmos no
essencial, voltando o nosso coração
para Deus. Ao nível da Missão Jubilar,
teremos, nas três primeiras sextasfeira, dia 15 e 22 de Fevereiro e 1 de
Março, as catequeses quaresmais.
Reserve, desde já, essas três noites
para outros tantos tempos de
catequese e formação. Compreender as razões da nossa fé, para melhor assumirmos
o nosso discipulado na vivência das bem-aventuranças são objectivos bem
presentes. E não esqueça: Vive esta Hora!

Jantar Convívio de Carnaval para angariação de
fundos para o Órgão de Tubos
no Salão dos Bombeiros Velhos
- 9.fevereiro.2013 - 20h00 a aquisição das senhas pode ser feita na Secretaria,
Sacristia e no fim das missas deste fim de semana. 15• adultos, 8• dos 3 aos 10 anos.

