INFORMAÇÕES

JANEIRO 2014

Dia 05 DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR - Ano A
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a, 5-6; Mt 2, 1-12
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Entrega do ramo aos elementos da Irmandade do Santíssimo que
servem este ano. Segue-se almoço de confraternização.
15h00 Festa de Reis no salão do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

REFLEXÃO

05 de JANEIRO de 2014

Dia 06 SEGUNDA-FEIRA - 1 Jo 3, 22 – 4, 6; Sal 2; Mt 4, 12-17, 23-25
17h00 Reunião dos Visitadores de Doentes.
Dia 07 TERÇA-FEIRA - S, Raimundo de Penaforte, presbítero
1 Jo 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
Dia 08 QUARTA-FEIRA - 1 Jo 4, 11-18; Sal 71; Mc 6, 45-52
15h00 Reunião dos grupos Vida Ascendente (nªSrª da Glória e Sta. Joana), no
centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 09 QUINTA-FEIRA - 1 Jo 4, 19 – 5, 4; Sal 71; Lc 4, 14-22a
21h30 Reunião da equipa coordenadora da catequese da adolescência e
juventude, no centro paroquial.

Dia 11 SÁBADO - 1 Jo 5, 14-21; Sal 149; Jo 3, 22-30
10h00 Dia de reflexão do grupo de jovens (durante todo o dia).
15h00 Festa de encerramento das comemorações dos 25 anos do Centro de
Dia do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, no salão do patronato
em Vilar.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 12 DOMINGO DO BAPTISMO DO SENHOR - Ano A
Is 42, 1-4, 6-7; Sal 28; Act 10, 34-38; Mt 3, 13-17
ou Is 55, 1-11; Sal Is 12, 2-3; 1 Jo 5, 1-9; Mt 3, 13-17
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
Dia 13 - 21h30 - Conselho Pastoral, no centro paroquial.
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Dia 10 SEXTA-FEIRA - B. Gonçalo de Amarante, presbítero – 1 Jo 5, 5-13; Sal
147; Lc 5, 12-16
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Nº 1408

Epifania: sonho e realidade!
Com a Epifania continuamos a celebrar o Mistério de
Deus feito Homem que no Natal, apesar de anunciado a
toda a humanidade pelos Anjos, poucos se deram conta
e O reconheceram. Mas Ele veio para todos e não apenas
para um grupo, uma nação ou mesmo uma raça. Daí a
solenidade da Epifania, como a grande convocação que
Deus faz a todos os homens para que, através da estrela,
encontrem e reconheçam o Menino que é o Caminho para
tornar o nosso mundo humano, fraterno e feliz. Esse é
um sonho, esse é um desejo profundo, essa é tarefa de
quantos se sentem representados naqueles que a
tradição chama de "Reis Magos" e que enchem de ternura,
magia e admiração, o que nos resta ainda de crianças.
Este sonho de Deus, porém, não é fácil e requer o
contributo de cada um de nós. Há muitos Herodes…
Com esta solenidade ficamos com uma certeza: a
ganância, a prepotência e a cobiça de Herodes do tempo
de Jesus e a tirania do poder e do dinheiro dos herodes
de todos os tempos dificultarão, mas não poderão sufocar
a esperança num mundo de fraternidade, alegria e paz,
ansiado por toda a humanidade. Porque nada poderá
extinguir a estrela que guia a consciência de cada ser
humano e lhe permite soltar as asas ao sonho do homem
e do querer de Deus.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Concerto de Reis
Ainda mexe!

Sim, o órgão de tubos da nossa Igreja
ainda desperta no coração de alguns
o desejo de partilha para minorar os
encargos financeiros que a sua
construção acarretou para a
comunidade. Assim aconteceu com um
amigo da Branca, que enviou um
cheque de 100Eur "para uma palheta",
como dizia na carta, e como uma firma
sediada em Albergaria-a-Velha, que
transferiu 500Eur para a nossa conta.
Estes já deram para várias palhetas!
De um Casal residente em Ílhavo, São
Salvador, vieram 50Eur e outros tantos
de um elemento do Coro Paroquial
"Nossa Senhora da Glória". Ao todo
foram 700 os euros destinados ao
sapatinho do órgão de tubos da nossa
Igreja Paroquial e Sé de Aveiro.
Muito obrigado e votos de muito Bom
Ano.

No próximo sábado, dia 11 de
janeiro, pelas 15h, decorre a Festa
de
encerramento
das
comemorações dos 25 anos do
Centro de Dia do Patronato de Nossa
Senhora de Fátima - Vilar.

Este domingo, dia 5, às 16h30, teremos
na nossa igreja um concerto de reis.
Trata-se de um concerto solidário para
o qual se pede uma contribuição em
género para entregar à Associação de
Defesa e Apoio à Vida (ADAV), instituição
social da cidade, que apoia grávidas e
recém nascidos. Vamos ajudar!
No encerramento do tempo litúrgico do
Natal, no próximo sábado, dia 11, às
21h30, teremos mais um concerto de
música sacra que contará com a
presença da Escola Superior de Artes
Aplicadas, de Castelo Branco. A entrada
é livre.

Recomeça a Catequese
A nossa catequese paroquial recomeça
esta semana, a partir de segunda-feira,
dia 6.
Um renovado apelo ao compromisso de
todos neste segundo período:
♦ aos pais, acompanhando os filhos e
dialogando com os catequistas;
♦ aos filhos, assumindo o projecto
catequético, com assiduidade à
sessão e à Missa;
♦ aos
catequistas/animadores,
anunciando a alegria do Evangelho;
♦ à comunidade, que é sujeito da
evangelização, rezando pela
catequese
e
pelos
seus
intervenientes.

Não à guerra entre nós!
Dentro do povo de Deus e nas diferentes
comunidades, quantas guerras! No bairro, no
local de trabalho, quantas guerras por invejas
e ciúmes, mesmo entre cristãos! (…)
Aos cristãos de todas as comunidades do
mundo, quero pedir-lhes de modo especial
um testemunho de comunhão fraterna, que
se torne fascinante e resplandecente. Que
todos possam admirar como vos preocupais
uns pelos outros, como mutuamente vos
encorajais animais e ajudais: "Por isto é que
todos conhecerão que sois meus discípulos:
se vos amardes uns aos outros" (Jo 13,35).
Foi o que Jesus, com uma intensa oração, pediu ao Pai: "Que todos sejam um só
(…) em nós [para que] o mundo creia" (Jo 17,21). Cuidado com a tentação da
inveja! Estamos no mesmo barco e vamos para o mesmo porto! Peçamos a graça
de nos alegrarmos com os frutos alheios, que são de todos.
(…) Por isso me dói muito comprovar como em algumas comunidades cristãs, e
mesmo entre pessoas consagradas, se dá espaço a várias formas de ódio, divisão,
calúnia, difamação, vingança, ciúme, a desejos de impor as próprias ideias a todo
o custo, e até perseguições que parecem uma implacável caça às bruxas. Quem
queremos evangelizar com estes comportamentos?
Peçamos ao Senhor que nos faça compreender a lei do amor. Que bom é termos
esta lei! Como nos faz bem, apesar de tudo amarmo-nos uns aos outros! Sim,
apesar de tudo! A cada um de nós é dirigida a exortação de Paulo: "Não te deixes
vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem" (Rm 12,21). E ainda: "Não nos
cansemos de fazer o bem" (Gl 6,9). (…) Não deixemos que nos roubem o ideal do
amor fraterno!
Papa Francisco, A Alegria do Evangelho, n.ºs 98-101

Fizeram-se novamente à estrada
Seguindo confiantes a estrela.
Quando viram de Deus o presente,
Aquele Menino de ternura resplandecente,
Nasceu em Belém o Menino Jesus
Prostrados rezaram,
Anunciado aos magos por uma luz.
Com fé adoraram,
Luz de uma beleza cintilante
E ao Menino que é do mundo o tesouro
De uma estrela especialmente brilhante. Ofereceram mirra, incenso e ouro.

Epifania de Deus

A caminho de Belém
Encontraram o rei Herodes
Que pediu toda a informação
Daquele que dizem ser a Salvação.

De coração cheio, a transbordar,
Com a história da vida para contar,
Sem passar por Herodes, os magos voltaram
Para sempre mudados por Aquele que adoraram.

P.JAC

