INFORMAÇÕES

MAIO / JUNHO

2013

Dia 26 DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano C
Prov 8, 22-31; Salmo 8; Rom 5, 1-5; Jo 16, 12-15
14h30 Formação dos M.E.C. no Seminário de Santa Joana Princesa.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

26 de MAIO de 2013

REFLEXÃO

Dia 27 SEGUNDA-FEIRA - S. Agostinho de Cantuária, bispo
Sir 17, 20-28; Salmo 31; Mc 10, 17-27
18h00 Confissões para o 6º ano, na igreja.
21h00 Ensaio de todos os coros do Arciprestado, para as Celebrações da
Solenidade do Corpo de Deus, no Centro Paroquial.
Dia 28 TERÇA-FEIRA - Sir 35, 1-15; Salmo 49; Mc 10, 28-31
21h30 Reunião da Comissão de Festas, no Centro Paroquial.

Dia 30 QUINTA-FEIRA - Sir 42, 15-26; Salmo 32; Mc 10, 46-52

Dia 02 SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO - Ano C
Gen 14, 18-20; Salmo 109; 1 Cor 11, 23-26; Lc 9, 11b-17
Campanha de recolha de Alimentos do BANCO ALIMENTAR CONTRA A
FOME
16h00 Celebração Arciprestal da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue
de Cristo, na Sé, presidida por D. António Francisco. Seguida de
Procissão Eucarística pelas ruas da cidade.
Não há Missa às 19h, na Sé.
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Dia 01 SÁBADO - S. Justino, mártir – Sir 51, 17-27; Salmo 18 B; Mc 11, 27-33
Campanha de recolha de Alimentos do BANCO ALIMENTAR CONTRA A
FOME
10h00 Dia de Reflexão para o 5º. e 6º. ano
15h00 Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
20h00 Início das Festas de Verão, no Parque Municipal.

O nosso Deus é assim!
"Três Pessoas iguais e distintas e um só Deus
verdadeiro"é o que, em síntese, nos ensina o catecismo
e celebramos neste Domingo. Grande Mistério, Mistério
central e fundamental da nossa Fé!
Ao retomarmos o Tempo Comum, a Igreja quer dizernos que não temos melhor moldura, nem fonte de
inspiração, que a Comunidade Trinitária de Deus Pai,
Filho e Espírito Santo, para traduzirmos em obras, no
nosso dia a dia, a experiência do amor de Deus, que
celebrámos nos momentos mais significativos do Ano
Litúrgico: Natal, Páscoa e Pentecostes.

Dia 29 QUARTA-FEIRA - Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19; Salmo 78; Mc 10, 32-45
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Igreja.

Dia 31 SEXTA-FEIRA - Festa da Visitação de Nossa Senhora
Sof 3, 14-18 ou Rom 12, 9-16b; Salmo Is 12, 2; Lc 1, 39-56
17h00 Missa na Igreja de Vilar.
21h30 Encerramento do Mês de Maio - Procissão de Velas, a partir da Igreja
das Carmelitas com recolha na Sé, seguida de Eucaristia (Não há Missa
às 19h, na Sé).
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Como faltam as palavras que expliquem
satisfatoriamente o Mistério divino, ousar racionalmente
fórmulas para explicar o nosso Deus é correr o risco de
O condicionar aos nossos limites, por demasiado próximo
e imanente, ou afastá-Lo da nossa vida, por demasiado
distante e transcendente.
Não é a fórmula aritmética que nos convence, nem a
folha de trevo, o triângulo equilátero ou os reflexos do
cristal que explicam coisa alguma; o que nos convence,
comove e converte, é a certeza do Amor infinito de Deus
e de que, apesar das nossas falhas, jamais desiste de
nós. Apenas, porque é AMOR.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
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234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Festas de Verão

XXXIX ENPL

Dizei em altos brados de alegria
Na escuridão da noite
e na claridade do dia
Que é mistério insondável de unidade
A Santíssima Trindade.

A retoma dos trabalhos
Acabou a primeira fase do processo da
minha montagem levada a cabo por uma
equipa de 4 pessoas em Abril e primeira
semana de Maio. Outra chegou a 21
do corrente para continuar os
trabalhos, especialmente da minha
garganta e voz. É a fase da intonação e
afinação.
Fase morosa e delicada a pedir dose
redobrada
de
paciência,
principalmente aos que buscam o
silêncio da nossa Igreja.
Entretanto, apesar de não serem
muitos, há sempre quem tenha
presente a minha causa. Uns fazem-no
pessoalmente, como é o caso daquelas
pessoas que fizeram chegar uma nota
de 20 e outra de 50, com vista ao meu
mealheiro e outros recorrem à
transferência bancária, como aquele
casal de paroquianos da Rua Mário
Sacramento com 1000•.
Outros usaram o mesmo processo para
fazer chegar o fruto da sua
generosidade: uma de 50 e mais duas
de 20•. O meio não é relevante, porque
verdadeiramente importante é o amor
com que se dá! Que Deus a todos
abençoe e recompense.
p.f.

As “Festas do Parque” começam no
próximo sábado. E todos os sábados, lá
estaremos à noite, no Parque, para
fazer festa; sim, para fazer festa. Este
é um género de Festas que não
depende do som ou do conjunto
musical, mas da alegria que cada um
queira transmitir, da abertura,
comunicação e convívio que cada um
quiser promover. Cada noite de sábado
de Junho vai ser, então, noite de festa
para cada um dos Paroquianos. E todos
estão convocados.
Haverá jantar às 20h com caldo verde,
fêveras, sardinha assada e arroz doce,
nas noites de 1, 8, 15 e 22 de Junho.
No dia 16 de Junho - Dia da
Comunidade Paroquial - haverá
acolhimento a partir das 10h, com
Eucaristia comunitária, almoço e tarde
de convívio.

Proclamai com firmeza de coração
Que Deus não é solitário nem solidão;
É uma circularidade de laços
Feita de amor e de abraços.
O 39º. Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica terá lugar em Fátima, das 17h
do dia 21 de Julho ao almoço do dia
26. Com o tema geral "A Liturgia cume
e fonte da vida cristã", tratar-se-ão
assuntos que interessam sobremaneira
a Acólitos, Cantores, Directores de
Coro, Organistas, Catequistas e outros
Agentes de pastoral.
A nossa Paróquia costuma estar bem
representada neste evento nacional
de formação.
Tome nota, reserve os dias indicados
e inscreva-se logo que possível na
secretaria da Paróquia.

0045 3290 4002 8315 937 90

Anunciai sem medo, sem pressão,
Que a Trindade é mistério
de comunhão;
E nós só seremos de verdade
Se vivermos à imagem da Trindade.
Supliquemos à Santíssima Trindade
Que nos incendeie na comunhão
E apague em nós toda a maldade
Da desunião, das desavenças
e da solidão.
Pe. JAC

Mês de Maio na Paróquia
Durante o mês de Maio,
rezamos o Terço em
comunidade, na Sé, às
21h30.
Dia 27
Dia 28
Dia 29
Dia 30
Dia 31

NIB da Paróquia:

Deus não é solidão!

5.º e 6.º Ano
Acólitos
Catequistas do 1.º ao 4.º ano
7.º, 8.º e 9.º ano
Encerramento do mês de
Maio com Procissão das Velas
a partir da Igreja das
Carmelitas e recolha na Sé,
seguida de Eucaristia para
toda a comunidade.

Carpete de Arraiolos: Está no Salão
Paroquial, para ser feita. Pede-se a
colaboração de todos os que quiserem
ajudar.

