FEVEREIRO

2013

INFORMAÇÕES
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.

10 de FEVEREIRO de 2013

REFLEXÃO

Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - Nossa Senhora de Lurdes - DIA MUNDIAL DO DOENTE
Gen 1, 1-19; Salmo 103; Mc 6, 53-56
DIA DA VISITA - Vamos visitar pessoas que estejam sozinhas, esquecidas,
abandonadas, alguém que esteja doente, ou alguém cuja relação
esteja esfriada...
21h30 Reunião para os catequistas e animadores do 5º. ao 11º. ano, no
Centro Paroquial.
Dia 12 TERÇA-FEIRA - Gen 1, 20 – 2, 4a; Salmo 8; Mc 7, 1-13
21h30 Ensaio de todos os coros paroquiais para preparação da missa de
quarta-feira de cinzas, na Sé.
Dia 13 QUARTA-FEIRA DE CINZAS
Joel 2, 12-18; Salmo 50; 2 Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
10h00 Recolecção da Quaresma para o Clero, na Casa Diocesana de Albergaria.
15h00 Reunião dos Grupos de Vida Ascendente, no Centro Paroquial.
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h30 Missa com Imposição das Cinzas, presidida pelo Sr. Bispo, D. António
Francisco (não há missa às 19h).

Dia 15 SEXTA-FEIRA - Is 58, 1-9a; Salmo 50; Mt 9, 14-15
17h00 Missa na Igreja de Vilar.
21h30 Primeira Catequese da Missão Jubilar, na Sé.
Dia 16 SÁBADO - Is 58, 9b-14; Salmo 85; Lc 5, 27-32
Adiada formação de Agentes de Pastoral Litúrgica.
15h00 Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do coro de jovens da Missa das 19h de sábado.
Dia 17 PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA - Ano C
Deut 26, 4-10; Salmo 90; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13
10h00 Formação de Candidatos aos MEC, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
19h00 Missa com a Nomeação dos novos MEC e evocação dos 25 anos do
início do múnus episcopal em Aveiro de D. António Marcelino, presidida
pelo Sr. Bispo, D. António Francisco.
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Dia 14 QUINTA-FEIRA - S. Cirilo e S. Metódio, Padroeiros da Europa – FESTA
Act 13, 46-49; Salmo 116; Lc 10, 1-9
10h00 Reunião Arciprestal do Clero, no Seminário Dehoniano.

Nº 1367

“Faz-te ao largo”
Apesar do pouco tempo de vida pública de Jesus, o que
vimos e ouvimos já permite dizer que se trata de uma pessoa
com discurso claro e galvanizador, respeitadora, muito
próxima e preocupada com os mais frágeis. É um encanto a
sua companhia. Apesar de tudo, a sua passagem pelas várias
terras não tem sido propriamente um passeio de consagração
e glória.
Já notamos aqui e acolá sinais de oposição e resistência e
alguns bem graves, como a tentativa de linchamento, no
domingo passado, em sua terra. Mas Jesus não se intimidou
e serenamente continuou a percorrer as aldeias e cidades,
a estar com as pessoas sem se preocupar com a sua
segurança, a curar os doentes, etc. e sempre atento a
lançar novos desafios e propostas radicais de seguimento
evangélico. Segundo o Evangelho de Lucas neste 5º domingo
do tempo comum, assim aconteceu à beira do mar de
Tiberíades.
O dia estava quente e a multidão era grande; a voz saía-lhe
abafada, sendo de imediato absorvida pelos primeiros que
entusiasticamente o rodeavam. Precisava de ar para se poder
exprimir e o cansaço... Acudiu-lhe Simão, que, com os ouvidos
na palavra, lavava as redes da lama, depois de uma infrutífera
noite de trabalho. “Faz-te ao largo e vós, lançai as redes
para a pesca”. O desafio estava lançado. O resto é bem
conhecido. É história entrelaçada de disponibilidade,
humildade, oração e fidelidade da parte dos apóstolos
Como então Jesus, Deus ainda não se cansou nem deixou
de chamar. A ti e a mim. Basta-nos responder como Pedro,
Tiago e João.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
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Plano de
Formação Sistemática

(A)Larga o teu coração
ao largo
Na beira do grande lago
Surge directo e incisivo,
De Jesus vem um aviso
Para se lançar ao largo.

Vai iniciar-se no ISCRA um Plano de
Formação Sistemática, direccionado
para os Agentes da Pastoral,
nomeadamente Catequistas.
Estão abertas as inscrições.
Inicia-se no dia 23 de fevereiro de 2013
às 9h30.

Não temas e faz-te ao mar...
É Jesus Quem desafia.
Não importa a noite que passou,
Hoje é um novo dia...
(A)Larga o teu coração ao largo
E vais ver que aquilo que
não se pescou
Vais, com amor, saber pescar...
Deixa a terra firme,
Faz que a tua Fé se afirme,
No rebentar da ondulação,
No íntimo do teu coração.
Faz-te ao largo, faz-te ao mar...
Arrisca seguir Jesus,
Sê reflexo da sua luz
Conjugando o verbo amar!
Pe. JAC

Nesta semana não há
catequese paroquial na
segunda, na terça e quartafeira... retoma quinta-feira.

Quaresma em Missão Jubilar
Estamos no átrio de entrada do tempo da
Quaresma. Com a celebração da imposição das
cinzas, esta quarta-feira, às 21h30, na Sé de
Aveiro, presidida pelo Bispo diocesano, damos
início ao tempo quaresmal, prolongado em 40
dias intensos até ao Tríduo da Paixão, Morte e
Ressurreição do Senhor Jesus. Tempo
favorável, tempo de graça em hora de Missão
Jubilar e em Ano da Fé. Prenda de Deus para
todos nós; tempo para tomarmos consciência
da nossa fragilidade e tempo para, por uma
escuta mais atenta da Palavra e pela prática
da oração mais intensa, configurarmos mais e
melhor o nosso coração com o de Cristo. Aprendamos com os profetas, neste
tempo em que até os profetas da graça estão em crise.
Ouçamos os que já existem, aqueles que em cada dia são desafio à coerência, à
entrega, ao serviço, ao perdão, ao diálogo, à escuta... São todos os que aceitam
fazer a diferença por amor e por aquilo (direi melhor Aquele) que acreditam. São
todos os que fazem mais do que o que dizem. Não há idade mínima nem máxima
para se ser profeta.
Nesta Quaresma tu também podes ser profeta! E não precisas de fazer nada de
extraordinário. Faz apenas do bem e do belo a normalidade da tua vida. E a graça
acontecerá! E será novo o amanhã, vivido em cada presente e em cada hora.
Vive esta hora!
Pe. JAC

Primeira Catequese da Missão Jubilar
Esta sexta-feira às 21h30, na Sé,
terá lugar a primeira catequese da
Missão Jubilar. Receberemos na
nossa Paróquia quatro leigos
(missionários) que vêem do
Arciprestado de Águeda, para nos
ajudar a reflectir sobre “Ser
discípulo de Jesus Cristo”. Tratase de formação cristã para jovens
e adultos. As crianças e
adolescentes terão esta mesma
reflexão nas sessões de catequese
durante a semana. Que ninguém
se sinta dispensado.

