INFORMAÇÕES

2013

14h00
16h00

SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR - Ano C
DIA DE SANTA JOANA PRINCESA - PADROEIRA DA DIOCESE
Act 1, 1-11; Salmo 46; Ef 1, 17-23 ou Hebr 9, 24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53
Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social
Não há missas na Sé nem em Vilar.
Procissão em honra de Santa Joana.
Missa em frente ao Museu de Aveiro na conclusão do Dia da Peregrinação.

Dia 13
21h30

SEGUNDA-FEIRA - Nª Srª de Fátima – Ap 21, 1-5a; Salmo Judite 13, 18bcde.19; Mt 12, 46-50
Procissão de Velas em Santiago.

Dia 14
21h30
21h30

TERÇA-FEIRA - S. Matias, Apóstolo – Act 1, 15-17.20-26; Salmo 112; Jo 15, 9-17
Encontro dos Crismandos com o Sr. Bispo, no Centro Paroquial.
Reunião da Comissão de Festas, no Centro Paroquial.

Com o tempo pascal a chegar ao fim, celebramos a Ascensão
do Senhor Ressuscitado em que Jesus Se despede dos seus
amigos e sobe ao céu, de onde "veio" como Deus e para
onde "regressa" também como verdadeiro Homem.

Dia 15
10h00
15h00
18h00
21h30

QUARTA-FEIRA - Act 20, 28-38; Salmo 67; Jo 17, 11b-19
Reunião Arciprestal do Clero, no Seminario Dehoniano.
Reunião dos grupos Vida Ascendente, no Centro Paroquial.
Missa na Igreja de Santiago.
Reunião para preparar o Dia da Comunidade, no Centro Paroquial.

Por testamento deixou-nos a lei do Amor, como remédio
eficaz na relação de uns com os outros, elege o respeito e
o diálogo e, como condição para quem O quiser seguir indica
a Cruz todos os dias.

Dia 16
21h30

QUINTA-FEIRA - Act 22, 30: 23, 6-11; Salmo 15; Jo 17, 20-26
Celebração penitencial com Confissões para os Crismandos, na Igreja.

Dia 17
17h00
21h30

SEXTA-FEIRA - Act 25, 13b-21; Salmo 102; Jo 21, 15-19
Missa na Igreja de Vilar.
Ensaio dos coros paroquiais para preparar a Vigília de Pentecostes, na Igreja.

Dia 18
10h00
15h00
15h00
18h00
18h00
21h00
21h30

SÁBADO - S. João I, papa e mártir – Act 28, 16-20.30-31; Salmo 10; Jo 21, 20-25
Ciclo de Cinema no Centro de Artes do Espectáculo de Sever do Vouga.
Encontro com os Crismandos, no Centro Paroquial.
Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
Ensaio com os Crismandos e padrinhos, na Igreja.
Concerto Vida com o Quarteto Noscalla, do DECA.
Vigília de Pentecostes com celebração do sacramento da Confirmação
presidida pelo Bispo diocesano. Não há missa às 19h, na Sé.

Dia 19

DOMINGO DE PENTECOSTES - Ano C
Act 2, 1-11; Salmo 103; 1 Cor 12, 3b-7.12-13 ou Rom 8, 8-17; Jo 20, 19-23 ou Jo 14, 15-16.23a-26
Ensaio do coro da missa das 19h, no Centro Paroquial.
Vésperas, na Sé.
Missa presidida pelo Bispo Diocesano nos 25 anos de ordenação dos primeiros
diáconos permanentes da Diocese.
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18h00
18h30
19h00

12 de MAIO de 2013

REFLEXÃO

Dia 12

MAIO

Nº 1380

Agora somos nós!

Disse-nos também por gestos e palavras que nunca teve
outra preocupação senão a de fazer a vontade de Deus,
Seu Pai, e isso tornava-O imensamente feliz. E é desta herança
de Amor, e é deste projecto inacabado de Paz, Fraternidade
e Comunhão, que hoje nos constitui herdeiros e
responsáveis, mais, testemunhas "até aos confins da terra."
O tempo que sucede à Ascensão é o tempo da Igreja, é o
nosso tempo. É o tempo de sermos verdadeiramente
testemunhas da Morte e Ressurreição de Jesus. Apenas. É
isso que constitui o conteúdo e a responsabilidade da nossa
parte. Outra coisa não é preciso, ontem, hoje e enquanto
o mundo for mundo. Com a solenidade da Ascensão, Jesus
aproveita para nos dizer que, podendo contar sempre com
Ele, a partir de agora, a hora é nossa. Cabe-nos, pois,
continuar o Seu Projecto.
P. Fausto

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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www.paroquiagloria.org

SEMANA DA VIDA - 12 a 19 de Maio de 2013
Pausa na gestação
Acabou a primeira fase do processo
de preparação para a minha missão. A
equipa de quatro pessoas, que,
durante todo o mês de Abril e primeira
semana de Maio trabalhou na minha
montagem, regressou a casa e outra
virá a 21, para continuar os trabalhos.
É altura de cuidar da minha garganta
e voz.
Para os mais impacientes vai o alerta
que é longo o processo da minha
instalação. Longo e paciente. Tudo
leva o seu tempo e tudo está segundo
o previsto.
Oxalá não se descuidem os meus
amigos. Alguns fizeram questão de se
tornar presentes esta semana, e, já
no domingo, dia 5, uma espécie de
colecta rendeu 250• de uma família
dos lados das Areias de Vilar. Bela
maneira de envolver a família num

projecto comum. Parabéns.
No dia 6, à tarde, uma paroquiana, com
residência noutra freguesia, veio dar
uma ajudinha na carpete de Arraiolos
que está a fazer-se para a sala de
paramentação e não se esqueceu do
meu mealheiro com uma nota de 50•.
Muito obrigado, até porque já é
repetente.
Prestes a findar a semana, 2 amigas
vieram com 20• cada, também para o
meu mealheiro. A todos o meu obrigado.
p.f.

Céu e terra entrelaçados
Entre os discípulos andava o
Ressuscitado
A explicar o (in)esperado…
Disse-lhes que estava para partir
Mas que do alto haveria de vir
Uma força para os animar,
Um vento suave e forte a soprar,
Um fogo ardente a queimar,
Uma luz refulgente e definida a brilhar.

Assim os discípulos iriam perceber
Tudo o que estava a acontecer…
Iriam sentir o encanto
Dom do Alto, o Espírito Santo.
E num gesto universal,
Tão Dele e tão especial,
Jesus elevou seu braço,
Uniu céu e terra num laço
E na simplicidade e esplendor
Subiu para junto do Pai Criador…
O Mistério Pascal é tudo isto,
Toda a passagem de Jesus Cristo:
Vida e Morte por paixão,
Ressurreição e Ascensão,
Dom perene do Espírito Santo.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo
Se eleva a nossa vida e nosso canto!
Pe. JAC

(...) O lema da Semana - Dá mais vida à tua
vida! – acorda em nós a consciência de que a
vida é o maior e mais precioso dos dons. Mas
também desperta e mobiliza para a premente
necessidade de uma nova postura: sendo a
vida, hoje, tão depreciada, ameaçada e
destruída, urge parar esta cultura de morte,
instaurando, em seu lugar, uma sólida cultura
da vida.
(...) A inteligência e o coração dizem-nos que
a vida é direito e responsabilidade de todos e
de cada um, ninguém vivendo só por si, nem
apenas para si.
Cabe-nos acolher, defender e promover a vida
que foi depositada em nossas mãos, a própria
e a dos outros. Como valor primeiro, ela deve
ser também critério fundamental, subjacente
a todas as instituições humanas, privadas ou
públicas. Toda a sociedade que não
fundamente as suas leis no respeito total pela
vida, desumaniza-se e cava a sua própria
ruína.
(...) No nosso quadro cultural,
reconhecidamente desfavorável, dar mais vida à vida é assumir modos concretos de
defesa e promoção da dignidade inviolável de cada pessoa, desde a sua conceção até à sua
morte natural.
(...) O Departamento Nacional da Pastoral Familiar elaborou algumas sugestões para cada
dia e deixa a todos o desfio de as aperfeiçoarem e até de criarem os seus próprios meios,
para conseguirem momentos, pessoais e comuns, de interioridade e partilha.
(...) Podem ser consultados no site www.leigos.pt, no link referente à Semana da Vida.

Mês de Maio na Paróquia
Durante o mês de Maio, rezamos o
Terço em comunidade, na Sé, às 21h30.
Dia 13
Dia 14
Dia 15
Dia 16
Dia 17
Dia 20
Dia 21
Dia 22

Procissão de Velas em Santiago
Ministros Ext. da Comunhão
Irmandades do SS. e Sr. dos Passos
Leitores (às 21h)
Grupos Corais (às 21h)
Agrupamento 191 Aveiro
Zeladoras do Templo
Past. Familiar e Eq. de Nª Senhora

Dia 23
Dia 24
Dia 27
Dia 28
Dia 29
Dia 30
Dia 31

OFS
11.º Ano
5.º e 6.º Ano
Acólitos
Catequistas do 1.º ao 4.º ano
7.º, 8.º e 9.º ano
Procissão das Velas na igreja

Também se reza o Terço em Vilar, às
21h00 e em Santiago e no Alboi, às
21h30.

