INFORMAÇÕES

JUNHO

2013

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.

09 de JUNHO de 2013

REFLEXÃO

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - S. Anjo da Guarda de Portugal
Dan 10,2a.5-6.12-14ab ou Ex 23,20-23a; Salmo 90; Lc 2, 8-14
21h15 Momento de Oração promovido pelo Movimento dos Cursilhos de
Cristandade, no Seminário de Aveiro.
Dia 11 TERÇA-FEIRA - S. Barnabé – Act 11, 21b-26; 13, 1-3; Salmo 97; Mt 10, 7-13
MISSÃO JUBILAR - DIA DA SAUDAÇÃO (ver interior)
21h30 Reunião da Comissão de Festas, no Centro Paroquial.
21h30 Reunião da Equipa de preparação do Dia da Comunidade, no Centro
Paroquial.
Dia 12
10h00
18h00
21h15

QUARTA-FEIRA - 2 Cor 3, 4-11; Sal 98; Mt 5, 17-19
Reunião Arciprestal do Clero.
Missa na Igreja de Santiago.
Ensaio do CatedrAv, na Igreja.

Dia 13 QUINTA-FEIRA - S. António de Lisboa - Sir 39, 8-14; Sal 18 B; Mt 5, 13-19

Dia 15 SÁBADO - 2 Cor 5, 14-21; Salmo 102; Mt 5, 33-37
Data Limite para efectuar a sua inscrição no 39º Encontro de Liturgia.
15h00 Ensaio de todos os coros paroquiais para a Eucaristia do Dia da
Comunidade Paroquial, no Centro Paroquial.
16h30 Reunião dos MECs, 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 16 DOMINGO XI DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Sam 12, 7-10. 13; Salmo 31; Gal 2, 16. 19-21; Lc 7, 36 – 8, 3
10h00 DIA DA COMUNIDADE PAROQUIAL, no Parque Municipal. (ver interior)
Não há missa às 8h30, 10h30 e 12h na Sé e às 10h em Vilar.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
Dia 22 - 15h00
Assembleia paroquial de todos os agentes de pastoral. no Centro Paroquial.
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Dia 14 SEXTA-FEIRA - 2 Cor 4, 7-15; Salmo 115; Mt 5, 27-32
17h00 Missa na Igreja de Vilar.
21h30 Concerto na Sé pelo Conservatório de Música de Aveiro.

Nº 1384

Bases seguras
Faz-nos bem, muito bem, a certeza de que Deus, é o
Deus da Vida. Em todas as circunstâncias. Por isso está
sempre presente, embora às vezes nos pareça em silêncio,
nas situações de sofrimento e desumanidade…; nem
mesmo no limite dos limites, que é a morte, Deus se
afasta de nós, bem pelo contrário, para ajudar cada
homem a transcender-se, para o libertar e salvar. É este
o Deus que Se revela na liturgia da Palavra do 10º Domingo.
Depois de termos celebrado as solenidades da Santíssima
Trindade, Corpo de Deus e Sagrado Coração de Jesus,
regressamos na prática ao período mais longo do "Tempo
Comum", mas nem o Domingo se pode limitar ao tempo
da Missa, nem o louvor a Deus ao dia de Domingo, porque
o resto da semana também é tempo para louvar e
bendizer, agradecer e adorar.
É a certeza de que o nosso Deus é Deus da Vida e que ama
apaixonadamente cada um e todos nós, que constitui a
mais valia indispensável para enfrentarmos as incertezas
do quotidiano e nos impele a vivermos o dia a dia como
atletas da mesma equipa, comprometidos e solidários uns
com os outros e todos atentos às instruções do Mestre
que veio para dar a vida, a fim de a termos em abundância.
P. Fausto
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39º Encontro de Liturgia
Está quase!
Estou cada vez mais ansioso pelo início
do trabalho que se aproxima a passos
largos. A fase de entonação e afinação
desenrola-se em bom ritmo e o
resultado, ainda que parcial, já provoca
a admiração dos turistas, que, de passo
apressado, se dispõem a uma visita
rápida à Igreja mãe da diocese. É muito
bom sinal, porque também para isso fui
sonhado e concebido. E se houver
alguém a quem a minha voz convidar a
parar e lhe der um momento de paz e
serenidade, que a corrida do tempo
não proporciona, fico feliz, muito feliz!
Nesta semana chegou a notícia de uma
transferência de 500,00 para o meu
mealheiro, no dia 28 de Maio e de mais
duas de 250,00, no dia 29, ambas da
Av.25 de Abril. A fonte, porém, não
secou, porque no dia 3 do corrente
vieram 30 e no dia seguinte 100 e
prestes a terminar a semana vieram mais
60. Aqui vai a minha gratidão.
Que Deus abençoe todos. Por minha
parte não defraudarei ninguém.
Prometo!
p.f.
NIB da Paróquia:

0045 3290 4002 8315 937 90

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.

De 22 a 26 de Julho decorre em Fátima
o Encontro Nacional de Liturgia. Este
ano a temática tratada é de extrema
importância para todos os agentes de
pastoral, Catequistas, MEC(s), Acólitos,
Leitores, Cantores, ou qualquer que
seja o serviço na Igreja.
Desempenharemos tanto melhor o
nosso serviço na comunidade, quanto
mais descobrirmos a Liturgia como "o
cume e a fonte da nossa vida cristã".
Para que o maior número de agentes
de pastoral da Paróquia beneficie deste
encontro nacional de formação, será
financiada a inscrição aos adultos e aos
Acólitos o alojamento.
A inscrição de todos na secretaria
paroquial é urgente. Inscreva-se até
ao dia 15 de Junho.

MISSÃO JUBILAR:
"Bom dia. Como vai?" Um gesto tão simples...

É aparentemente muito simples a acção proposta na Missão Jubilar para este dia
11 de Junho que figura na folha que já estamos a distribuir na paróquia e que,
recorde-se, inclui todas as acções nestes meses de verão.
O Dia da Saudação, com o slogan "Um dia vou cumprimentar-te... Hoje é o dia!",
é o convite a saudar e a cumprimentar todos aqueles que se cruzarem connosco
nesta terça-feira.
Queremos, deste modo, com este pequeno gesto contrariar a massificação e o
anonimato que lentamente vai tomando conta da nossa sociedade. Gesto simples
e ao mesmo tempo tão difícil dada a velocidade com que nos cruzamos e passamos
sem olhar o outro e, tantas vezes, sem nos darmos conta dele.
Vive esta hora de saudação!

Levanta-te e não chores!
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.
DIA 16 - DIA DA COMUNIDADE PAROQUIAL
Programa: 10h00 - Acolhimento.
11h30 - Missa.
13h00 - Almoço.
15h00 - Tarde Recreativa.
17h00 - encerramento.
Apela-se à presença de todos.
(Não há missa às 8h30, 10h30 e 12h na
Sé e às 10h em Vilar).

Rola um cortejo trágico e dolente
Carregado de lágrimas e sofrimento;
É a vida feita via e passamento
Gritante dor, desespero ingente.
Cruza o caminho, aclamado,
Aquele que pode repor a alegria
É Ele, Jesus, o Filho de Maria
Que pode mudar o rumo ao sepultado.
Ele pode acalmar o choro e o gemido
Porque não veio para ser servido
Mas para curar, dar vida e salvar.

Só quem se entrega por amor
Pode ser para todos Redentor
E a morte só Ele a pode matar.
Pe. JAC

Retiro para Doentes que irá decorrer em Fátima de 9 e 13 de Agosto. As inscrições
encerram no dia 15 de Junho. O custo é de 20 euros (inclui viagem e estadia)

