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2013

INFORMAÇÕES
Dia 07 DOMINGO DÉCIMO QUARTO DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 66, 10-14c; Salmo 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20 ou Lc 10, 1-9
10h45 Ensaio do coro das crianças, no Centro Paroquial (interrompemos os
ensaios até Setmbro).
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.

07 de JULHO de 2013

REFLEXÃO

Dia 08 SEGUNDA-FEIRA - Gen 28, 10-22a; Salmo 90; Mt 9, 18-26
Jornadas de pastoral para os Vigários Episcopais e Arciprestes da
Diocese, em Montariol -Braga.
Dia 09 TERÇA-FEIRA - SS. Agostinho Zao Rong, presbítero, e Companheiros, mártires
Gen 32, 22-32 (hebr. 23-33); Salmo 16; Mt 9, 32-38
Jornadas de pastoral para os Vigários Episcopais e Arciprestes da
Diocese, em Montariol - Braga.
Dia 10 QUARTA-FEIRA - Gen 41, 55-57 – 42, 5-7a. 17-24a; Salmo 32; Mt 10, 1-7
Jornadas de pastoral para os Vigários Episcopais e Arciprestes da
Diocese, em Montariol - Braga.
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Igreja.

Dia 13 SÁBADO - Gen 49, 29-33 – 50, 15-26a; Salmo 104; Mt 10, 24-33
Acampamento do Agrupamento 191 Aveiro, em S. Jacinto.
09h00 Preparação para o matrimónio, na casa das dominicanas, no Bairro de
Santiago.
16h00 Encerramento das actividades da Ordem Franciscana, no Centro
Paroquial.
18h00 Ensaio de todos os Coros da Paróquia no Centro Paroquial, de
preparação para a Missa vespertina, com a estreia do órgão pelo
Organista convidado. Não há missa vespertina em Santiago.
Dia 14 DOMINGO DÉCIMO QUINTO DO TEMPO COMUM - Ano C
Deut 30, 10-14; Salmo 68 ou Salmo 18 B; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37
Acampamento do Agrupamento 191 Aveiro, em S. Jacinto.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.
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SEXTA-FEIRA - Gen 46, 1-7. 28-30; Salmo 36; Mt 10, 16-23
Missa na Igreja de Vilar.
Bênção pelo Sr. Bispo e concerto inaugural do órgão de tubos, na Sé.
Preparação para o matrimónio, no centro paroquial.

"Como cordeiros…"
Podemos falar muito bem de Deus e escrever muito bem
sobre Deus, mas se não tivermos o coração em Deus e
Deus no coração, tudo não passa de retórica. Porquê? É
fundamental ter o coração convertido, para que a vida
seja também Boa Nova e não desacredite a palavra.
Jesus alerta claramente os discípulos no Evangelho deste
domingo, para que a bolsa, o saco, as sandálias - palavras
do Mestre - e outras coisas e até pessoas, não desfigurem
nem bloqueiem o anúncio da Boa Nova. E nem mesmo a
expectativa dos louros e o sucesso do apostolado devem
determinar o compromisso missionário que nos cabe
como baptizados.

Dia 11 QUINTA-FEIRA - S. Bento, Abade, Padroeiro da Europa
Prov 2, 1-9; Salmo 33; Mt 19, 27-29
21h30 Oração Arciprestal no largo da Igreja Matriz de S. Pedro de Aradas.
Dia 12
17h00
21h30
21h30
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A messe é grande e a sementeira cada vez maior e
exigente e os trabalhadores são poucos, apesar de nunca
Deus Se cansar de chamar e velar com imensa ternura
por aqueles que chama.
Este problema não é novo, mas a resposta é para hoje e
desafia cada um de nós: "pedi ao Senhor da messe que
mande trabalhadores", porque é preciso ir… e ir nem
que seja para o meio de lobos, permanecendo cordeiro,
confiado na força de Deus.
Que não falte aos chamados generosidade, confiança e
ousadia no exercício da missão, porque Deus nunca falta
com a alegria, encanto e por fim a recompensa, que
tornam a vida de quem é chamado verdadeira Boa Nova.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Mail.
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secretaria@paroquiagloria.org
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Missão Jubilar:

Boa causa !
Voltou o silêncio. Voltou o silêncio à
nossa Igreja, que desde a Páscoa se
tornou parcialmente estaleiro, oficina
de carpintaria e organaria, com os
inevitáveis constrangimentos para
aqueles que procuram no silêncio
descanso e frescura para o espírito.
Todo este processo chegou ao fim e
os mestres da entonação e afinação
regressaram na manhã de domingo, 30
de Junho, à sua terra, dando por
terminados os trabalhos. Foi longo e
para muitos incómodo este tempo, mas
agora a nossa Igreja tem mais este
serviço que a dignifica, enriquece e
faz entrar efectivamente na rota
cultural das demais Igrejas Catedrais.
Não estamos em promoção, nem a
Igreja de Nossa Senhora da Glória
precisava de ter este órgão para ser
mais Catedral, mas dotá-la de um
instrumento como este é responder a
desafios a que a Igreja em Aveiro não
pode ser alheia.

O órgão está pronto, vai ser benzido
pelo nosso Bispo na sexta-feira, dia 12,
às 21h30, e iniciará o seu trabalho, que
desejamos seja fecundo e feliz mas,
não esqueçamos, continua a precisar
da generosidade de todos.
Na semana passada, no dia 25, vieram
15• de um lado e 50 de outro; no dia
26, da Rua de S. Martinho, alguém fez
um donativo de 100, no dia 27, da Rua
Passos Manuel, vieram 125 e no dia 28,
do sorteio de um quadro nas festas do
parque chegaram à secretaria 330•.
Finalmente na segunda-feira, dia 1 de
Julho, foram parar a este mealheiro 10
notas de 20•, como prenda de um
casamento celebrado no sábado
anterior e nesta sexta chegou a notícia
da transferência por uma catequista
da nossa Paróquia de 250•.
Que não seque a fonte, porque bem
preciso é alimentar os seus caudais.
Obrigado a todos. Continuaremos a dar
notícias.
p.f.

Um dia vou rezar à noite! Quinta-feira é o dia!
O tempo de verão e de férias bem que
pode ser uma oportunidade para
manifestarmos a nossa gratidão ao
nosso bom Deus pelo tempo que
gratuitamente nos oferece. O
momento de oração que faremos esta
quinta-feira no adro da Igreja Matriz
de Aradas, às 21h30, bem que pode
ter essa marca. Assim, todos estamos
convidados para experimentarmos a
beleza da presença de Deus entre
todos os paroquianos do arciprestado
de Aveiro. É ainda pedido que cada uma
leve uma vela.

Pés a caminho e mãos no arado
Não há tempo a perder
E há muito trabalho a fazer
Porque é grande a seara a cultivar.
Com a beleza e força do verbo "amar".
Não importa quantos são
E por mais difícil que seja o caminho,
Nunca estarás sozinho:
A teu lado está sempre um irmão
A tornar-te mais capaz
De contigo, mundo fora, levar a Paz.

Dia 12 de Julho: Bênção e inauguração do órgão

Que não te pese a bagagem
Para poderes, livre, seguir viagem.
Põe os pés ao caminho
E as mãos no arado
E vencerás cada dificuldade
Com a força da simplicidade.

O novo órgão de Tubos da nossa igreja vai ser benzido esta sexta-feira por
D. António Francisco, às 21h30. No concerto inaugural estará o organista austríaco
Elmo Cosentini.
Depois, a missa verpertina, no sábado dia 13, contará com a presença do mesmo
organista e também com a presença de todos os coros da paróquia. O ensaio para esta
celebração será às 18h desse mesmo dia.

Entrega-te e vive com sublime dedicação
E cheio de alegria vais sentir
Que para ti o Céu há-de vir
E trazer-te Salvação.
Pe. JAC

