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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.

Dia 03 SEGUNDA-FEIRA - SS. Carlos Lwanga e Companheiros, mártires
Tob 1, 3 – 2, 1b-8; Salmo 111; Mc 12, 1-12

Dia 04 TERÇA-FEIRA - Tob 2, 9-14; Salmo 111; Mc 12, 13-17
21h30 Reunião arciprestal de coordenadores da Missão Jubilar, no Salão

paroquial de S. Bernardo.
21h30 Reunião da Comissão de Festas, no Centro Paroquial.

Dia 05 QUARTA-FEIRA - S. Bonifácio – Tob 3, 1-17a; Salmo 24; Mc 12, 18-27
15h00 Reunião para todos os mensageiros e delegados paroquiais da Missão

Jubilar, no Centro Paroquial.
15h00 Reunião dos Grupos Vida Ascendente, no Centro Paroquial.
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Igreja.

Dia 06 QUINTA-FEIRA - S. Norberto – Tob 6, 10 - 8, 9a; Salmo 127; Mc 12, 28b-34

Dia 07 SEXTA-FEIRA - SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Ez 34, 11-16; Salmo 22; Rom 5, 5b-11; Lc 15, 3-7

10h00 Inauguração da Casa Sacerdotal Santa Joana Princesa. (Não há
confissões na Sé)

17h00 Missa na Igreja de Vilar.

Dia 08 SÁBADO - Imaculado Coração da Virgem Santa Maria
Tob 12, 1. 5-15. 20; Salmo 1 Sam 2, 1; Lc 2, 41-51

15h00 Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.

Não há Missa Vespertina às 19h, em Santiago.
20h00 Festas de Verão, no Parque Municipal.

Dia 09 DOMINGO X DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Reis 17, 17-24; Salmo 29; Gal 1, 11-19; Lc 7, 11-17

15h00 Eucaristia campal junto à igreja de Santiago presidida pelo Bispo e
bênção das instalações da sede da Junta de Freguesia da Glória.

18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.
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"Estarei sempre convosco"
São palavras de Jesus para responder à insegurança e
desconforto sentidos pelos apóstolos pela partida eminente
do Seu convívio.

A Igreja nunca deixou de acreditar na presença real de Jesus
no Santíssimo Sacramento, mas épocas houve em que as
dúvidas dessa presença no Pão consagrado depois da
celebração da Missa eram grandes e o afastamento da Sagrada
Comunhão generalizado. Assim acontecia no século XIII.

Foi em meados desse século que se institui a "Festa do Corpo
de Deus" e se generalizam as Procissões Eucarísticas, para
celebrar esta forma de presença de Jesus no meio de nós,
de modo mais festivo e solene, que o ambiente de sobriedade
e intimidade do Tríduo Sacro não permitem.

É a primeira vez que celebramos esta solenidade ao Domingo.
Independentemente dos motivos da mudança, temos razões
de sobra para a alegria, para o louvor, para a gratidão, para a
adoração. Mas a ordem de Jesus "dai-lhes vós mesmos de
comer", do Evangelho hoje proclamado, leva-nos sempre a
rever a nossa correspondência ao gesto de amor total de
Cristo perpetuado entre nós no Mistério Eucarístico. É que
a comunhão no Corpo e Sangue de Cristo não é verdadeira e
até pode ser sacrílega, se não levar à comunhão com aqueles
de quem o próprio Jesus se fez irmão e por quem também se
entregou na cruz. E dessa responsabilidade nenhum cristão
está dispensado.

Celebremos com solenidade e beleza o Domingo do Santíssimo
Corpo e Sangue de Cristo; celebremos sempre com dignidade
e beleza a Eucaristia para podermos, de coração alegre e
feliz, mostrar com a vida que o Senhor está com todos, através
da nossa presença junto deles.

P. Fausto
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O coração é o altar

Jesus dá-me sempre
o Pão da Eucaristia,
pois eu creio que assim
viverei com alegria.
Em Ti ponho a confiança
Tu és o meu alento,
Tu és a fonte da vida
és verdade e alimento!

Que não falte a ninguém
o pão de cada dia!
Que não falte em nossa casa
o vinho da alegria!
Que sejamos saciados
pelo pão da Eucaristia!

Que saibamos partilhar
o nosso pão com o irmão!
Que nos transforme em Cristo
esta santa comunhão!
Que o altar da Eucaristia
seja o nosso coração!

Pe. JAC

Sinais de vida!

NIB da Paróquia:
0045 3290 4002 8315 937 90

39º Encontro de Liturgia

Está perto o início do 39º Encontro
Nacional de Pastoral Litúrgica.
Ocorrendo em Fátima, de 22 a 26 de
Julho, destina-se não apenas aos
Cantores, Leitores, Mec(s), Organistas,
Directores de Coro e de Assembleia e
Acólitos. Aos Catequistas, membros dos
Movimentos de Espiritualidade e outras
pessoas, também é lançado o desafio à
participação neste encontro nacional
de formação, que tantos benefícios
tem trazido à Igreja em Portugal.
A Paróquia, à semelhança do ano
passado, financiará a inscrição dos
adultos e o alojamento dos acólitos,
se o solicitarem.
Inscreva-se até ao dia 15 de Junho na
secretaria paroquial.

Peregrinação a Fátima do Movimento da Mensagem de Fátima da Diocese de Aveiro, a
decorrer em 20 e 21 de Julho. As inscrições encerram na 1ª semana de Junho. O custo é
de 40 euros (inclui viagem e estadia)

Casa Sacerdotal

Cada noite de sábado de Junho vai ser,
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.

Já falo e, apesar de ainda não estar
em pleno para cantar, já dou sinais do
que sou capaz, quando estiver pronto
e com tudo afinadinho. Quero cantar
e encantar; quero com toda a energia
dar azo à alegria ou, com voz suave e
submissa, convidar ao silêncio e ajudar
à oração recolhida.
Até lá aguardo com ansiedade e
submeto-me com paciência aos
cuidados dos que com amor e
competência tratam de mim.
Como a tranche dos débitos
contratualizados vence em Julho, não
se esqueçam de mim. Agradeço-vos de
todo o coração.

p.f.

Renovação das inscrições
da Catequese
Durante o mês de Junho podem ser
feitas as renovações das inscrições na
catequese paroquial para o próximo
ano. Enviaremos esta semana para cada
família uma pequena folha com
orientações acerca da nossa
catequese e pedimos aos pais que leiam
e, se assim entenderem, façam chegar
aos catequistas ou à secretaria o
desdobrável da renovação da inscrição
até ao final deste mês.

MISSÃO JUBILAR:
Missão 11 para três meses

Entramos num novo
mês. Vamos começar
também esta semana
a distribuir por todas
as casas da nossa
paróquia o Missão 11
que é diferente do
habitual. Foi feito de
modo a que a
dobragem permita
construir um

pequeno barco. Para isso, será
entregue também uma pequena folha
com instruções para ajudar as pessoas
a montar o referido barco. Este Missão
11 é válido para três meses e convida
para as acções de Junho (Dia da
Saudação), de Julho (Dia da Oração) e
de Agosto (Dia da Cristoteca).

No próximo dia 7 de
Junho, pelas 10h,  vai
ser inaugurada a Casa
Sacerdotal de Santa
Joana Princesa.
A bênção e inauguração
do edifício têm lugar na Solenidade do
Sagrado Coração de Jesus e Dia de
oração pela santificação dos
sacerdotes.
O bispo de Aveiro agradece a
generosidade de quem ofereceu os
seus donativos para esta construção.


