FEVEREIRO / MARÇO

2013

INFORMAÇÕES
Dia 24 SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA - Ano C
Gen 15, 5-12. 17-18; Salmo 26; Filip 3, 17 – 4, 1; Lc 9, 28b-36
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

24 de FEVEREIRO de 2013

REFLEXÃO

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - Dan 9, 4b-10; Salmo 78; Lc 6, 36-38
21h00 Reunião da direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em
Vilar.
Dia 26 TERÇA-FEIRA - Is 1, 10. 16-20; Salmo 49; Mt 23, 1-12
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro
Paroquial.
Dia 27 QUARTA-FEIRA - Jer 18, 18-20; Salmo 30; Mt 20, 17-28
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do Coro da Catedral - CatedrAv, na Sé.
Dia 28 QUINTA-FEIRA - Jer 17, 5-10; Salmo 1; Lc 16, 19-31
17h00 Momento de oração em união com o Papa Bento XVI no último dia do
pontificado. Exposição do Santíssimo, com Vésperas às 18h30.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 02
15h00
18h00
21h00

SÁBADO - Miq 7, 14-15.18-20; Salmo 102; Lc 15, 1-3.11-32
Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
Ensaio do Coro da missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
Tertúlia no museu de Aveiro com o escritor Gonçalo M. Tavares e a
pintora Emília Nadal. Animação musical a cargo de Diogo Alte da Veiga.

Dia 03 TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA - Ano C
Ex 3, 1-8a.13-15; Salmo 102; 1 Cor 10, 1-6. 10-12; Lc 13, 1-9
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

Ensaio do Coro das Crianças:
todos os sábados às 15h,
no Centro Paroquial.

INFORMAÇÕES

Dia 01 SEXTA-FEIRA - Gen 37, 3-4.12-13a.17b-28; Salmo 104; Mt 21, 33-43.45-46
15h00 Reunião dos Responsáveis dos grupos da Catequese da Infância (1.º ao
6.º ano), na sala do rés-do-chão do Centro Paroquial.
17h00 Missa na Igreja de Vilar.
18h15 Via-Sacra, na Igreja.
21h30 Terceira Catequese da Missão Jubilar, na Igreja.

Nº 1369

Um homem luminoso
Refiro-me ao Santo Padre Bento XVI. De compleição débil,
com voz mansa e de olhar sereno, dotado de inteligência
superior, é um homem luminoso; na palavra e nos gestos.
Coerente. Como preocupação e paixão o amor à Igreja,
que o leva a aceitar, apesar da idade, a escolha para
Bispo de Roma e, por consequência, o ministério do
apóstolo Pedro à Igreja Universal.
Passados 7 anos, com o mesmo amor, lucidez e
transparência, convicto de que a Igreja é de Cristo e
que não passa de "um humilde trabalhador da vinha",
consciente da fragilidade das suas forças e da gravidade
e grandeza da hora presente, entende em consciência
dever continuar a servir a Igreja, mas recolhido em
oração e reflexão. Não desiste, não se demite, renuncia
para que o Espírito Santo escolha para a Igreja quem,
com mais fôlego, continue ao leme da "barca de Pedro".
Sem sobressaltos.
O Santo Padre Bento XVI sempre se mostrou avesso a
protagonismos e nunca se pautou pelas correntes de
opinião ou cedeu à tentação dos elogios. Livre como
sempre, dá, com a sua renúncia no próximo dia 28, às
20h00, um sinal de tal modo vigoroso e com uma tal
carga profética, que a história jamais poderá apagar.
Saiba a Igreja, saibamos todos, lê-lo segundo o Espírito
Santo e à luz da Palavra de Deus que proclamamos neste
2º. Domingo da Quaresma.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
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Missão 11 dia do (in)veste - inicio da distribuição
Feliz e contente

No Tabor

Sem dúvida que gostei do jantar do
dia 9, no salão dos Bombeiros Velhos.
Era de angariação de fundos para a
minha causa. E fiquei contente por ver
tantas caras e especialmente as de
outras terras, algumas de longe. E
surpreendeu-me a ausência de muitas
outras da Paróquia, que pensava como
certas. Como diz o povo, há mais marés
que marinheiros, e oportunidades não
hão-de faltar para uma mais alargada
participação financeira nos custos do
meu projecto. Nada está perdido.
Fiquei feliz ao saber que o resultado
do "Jantar nos Bombeiros" superou os
6.000•. Foi mesmo muito bom, graças
a Deus e ao grupo de trabalho que
deu a cara por este evento.
A fonte ainda não secou e, antes da
Missa das 10h30 de domingo passado,
veio-me parar às mãos um envelope
com 50• dentro e no dia 19, na
secretaria, entregaram 2 envelopes,
ambos com 20• cada, sendo um da Rua
do Brejo (Aradas).
Gratidão e esperança é o que neste
momento enche o meu coração.
p.f.

Sobem convidados pelo Mestre
Para o monte onde se vai rezar.
Eis que muda o aspecto e a veste
E não entendem
o que se está a passar.
Mais convidados aparecem
Naquela experiência transcendente
Moisés e Elias também merecem
Entrar na luz forte e refulgente.
Como é bom
e belo aquele momento!
O desejo é eternizar o tempo
E Pedro já não quer dali sair...
Aquele rosto
de Jesus transfigurado
O Filho dilecto muito amado
Dito pela voz do céu
que se faz ouvir.
Pe. JAC

A partir desta semana começaremos a fazer a distribuição do convite para a
Missão 11 do Mês de Março. A acção é muito clara: "um dia vou vestir a camisola...
Hoje é o dia". Dentro da liberdade de cada um, cada qual encontrará o modo de
assumir numa peça de roupa, num adereço, num sinal, a Missão Jubilar e o
caminho e o espírito que lhes são inerentes. À disposição de quem quiser adquirir
temos tshirts, crachás, pins e pulseiras. Podem ser comprados na Secretaria ou
junto dos mensageiros.

Dia do Deserto. O silêncio fala!
No tempo da Quaresma, a Missão Jubilar tem possibilitado formação cristã de
adultos pela participação nas catequeses. Duas já fizemos, na próxima sextafeira, teremos a terceira, sobre a "História da nossa Igreja diocesana". E é para
todos os cristãos. O corolário destas catequeses é o Dia de Deserto que teremos,
para todo o arciprestado de Aveiro, na nossa Igreja, nos dias 8 e 9 de Março.
Nesta iniciativa, faremos a Adoração nocturna ao Santíssimo Sacramento (a partir
das 0h do dia 9) para a qual contamos com os nossos grupos paroquiais assim
distribuídos:
0h. Adolescentes e Jovens e respectivos Catequistas
e Animadores (7º. ao 11º. e ainda Jufra e GioFrater)
1h. Grupos Corais
2h. Leitores e MECs
3h. Irmandades, OFS, Pastoral Familiar e Equipas de
Nossa Senhora
4h. Lugar de Vilar (+ Agrupamento 794, ACR, Patronato,
Conferência Vicentina, Grupo Coral)
5h. Bairro de Santiago (+ Agrupamento 191, Zeladoras,
Vicentinas, Visitadores de Doentes)
6h. Catequistas, Rosaristas, Cursos de Cristandade,
Grupos de Oração
7h. Consagradas (Institutos Religiosos, Seculares e outras formas de Vida
Consagrada)
O restante programa pode ser consultado no placard.

