INFORMAÇÕES

JANEIRO 2014

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.

12 de JANEIRO de 2014

REFLEXÃO

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - S. Hilário, bispo e doutor da Igreja
1 Sam 1, 1-8; Sal 115; Mc 1, 14-20
21h30 Conselho pastoral, no salão do centro paroquial.
Dia 14 TERÇA-FEIRA - 1 Sam 1, 9-20; Sal 1 Sam 2, 1; Mc 1, 21-28
21h00 Reunião da equipa arciprestal da catequese, no Seminário Dehoniano,
em Esgueira.
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
Dia 15 QUARTA-FEIRA - 1 Sam 3, 1-10, 19-20; Sal 39; Mc 1, 29-39
09h30 Reunião arciprestal do clero, no Seminário Dehoniano.
15h00 Reunião geral do grupo Vida Ascendente, no Seminário de Santa
Joana.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Missa em honra de Santo Amaro, em Vilar, seguida de convívio.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 17 SEXTA-FEIRA - S, Antão, abade – 1 Sam 8, 4-7, 10-22a; Sal 88; Mc 2, 1-12
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.
Dia 18 SÁBADO - 1 Sam 9, 1-4, 17-19: 10, 1a; Sal 20; Mc 2, 13-17
09h00 A3 - Assembleia de Animadores de Aveiro, no Seminário de Santa Joana.
Termina às 13h.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 19 DOMINGO SEGUNDO DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 49, 3, 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Jo 1, 29-34
Festa em honra de Santo Amaro - Vilar.
10h00 - Missa;
15h00 - tarde recreativa na antiga escola.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Missa presidida por D. Manuel Clemente, patriarca de Lisboa.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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Dia 16 QUINTA-FEIRA - 1 Sam 4, 1-11; Sal 43; Mc 1, 40-45
21h00 Formação bíblica para agentes de pastoral sobre o livro do Apocalipse,
no Seminário de Santa Joana.

Nº 1409

"Este é o meu filho…"
Com a celebração da festa do Baptismo termina o tempo
litúrgico do Natal e começa uma nova etapa na história
pessoal de Jesus: a sua vida pública. Mais que discutir o
Baptismo e justificar ou não o seu adiamento, esta festa
é ocasião para contemplar e agradecer o amor
incondicional e pleno d’Aquele que, fazendo-se em tudo
igual a nós, excepto no pecado, aceita passar pelo crivo
dos que se sentiam pecadores e acorriam ao baptismo
de purificação de João, no Jordão.
Só o amor e a fidelidade ao Pai, e a nós também, fazem
Jesus passar por pecador, tornando-se, com a confissão
dos pecados que não eram seus, mediador entre Deus e
a humanidade, de quem, pelo mistério da Incarnação,
Se fez próximo, solidário, igual e irmão. Assim, fica já
claro que a sua vida e mensagem não serão nunca
pautadas pela força e pela violência, mas pela humildade
e solidariedade com os pecadores.
"Este é o Meu Filho bem amado, no qual pus toda a minha
complacência". Assim se exprimia a voz vinda do céu e
ouvida por João Baptista. Oxalá a voz do Pai, que deste
modo se revê e alegra plenamente n'Aquele cujo
Baptismo hoje celebramos e nos convida a escutar e a
seguir, pudesse ser ouvida por nós e de cada um de nós.
É que pelo Baptismo somos também filhos de Deus,
irmãos de Cristo e uns dos outros e templos do Espírito
Santo. E só na fidelidade a essa Graça somos a alegria
de Deus, edificamos o Seu Reino e contribuímos para a
Sua glória.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
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Tríduo do
Senhor dos Passos

Filme e debate
no Fórum Aveiro

"Aventuras e desencantos
na emigração"

O agrado do Pai!
Jesus, Filho de Deus Pai, o Senhor,
Foi ao rio Jordão
Pedir o baptismo a João.
Ele que não tinha pecado
Fez-se igual ao pecador
E mostrou todo o Seu amor
Não em acto, mas em estado!

O tempo do Natal termina. Começa
o tempo comum que nos conduzirá
à vivência da Quaresma que, por sua
vez, nos leva à luz do Mistério Pascal
do Senhor. O Tríduo do Senhor dos
Passos na nossa paróquia é um dos
momentos que viveremos nesse
tempo, nos dias 4, 5 e 6 de Abril. No
sentido
de
se
organizar
convenientemente esse Tríduo e
especialmente a Procissão pelas ruas
da nossa cidade, os elementos da
Confraria do Senhor dos Passos vão
realizar nos próximos sábados,
começando já no dia 18, o peditório
porta-a-porta. Pedimos a todos o
melhor
acolhimento
e
a
generosidade possível que, desde
já, agradecemos.

No dia 15 de Janeiro, às 16h30, no
Fórum Aveiro, realiza-se a projecção
do filme "Mel", de Valeria Golino,
seguida de um debate sobre "Viver
ou Morrer, a última liberdade", que
contará com a presença de Miguel
Oliveira da Silva, Presidente do
Conselho Nacional de Ética para as
Ciências da Vida e de Laura Ferreira
dos Santos, Licenciada em Filosofia
e Doutorada em Filosofia da
Educação, autora dos livros
"Testamento Vital" e "Ajudas-me a
Morrer?". As inscrições estão abertas
e são limitadas ao número de lugares
disponíveis.

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos
18-25 de Janeiro de 2014
A semana de oração pela unidade
dos cristãos é dedicada, em 2014,
ao tema - "Estará Cristo
dividido?", expressão retirada da
primeira carta de São Paulo aos
(1Cor. 1, 13).

E quando João baptizou Jesus
E o Espírito Santo O inundou,
O alto Céu abriu-se e falou,
Na clareza duma definida Luz,
Com toda a ciência e transcendência:
Jesus tem do Pai toda a complacência.
Nos dias 17, 18 e 19 de Janeiro
decorre na Casa Diocesana de
Albergaria, o XIV Encontro de
Formação de Agentes Sociopastorais
das Migrações, subordinado ao tema
"Aventuras e desencantos na
emigração".
Promovido pela Obra Católica
Portuguesa das Migrações e pela
Caritas Portuguesa, este encontro
nacional contará com a presença de
diversos oradores. D. António
Francisco fará a conferência de
abertura e, no domingo, Dia Mundial
do Migrante e do Refugiado, o
patriarca de Lisboa concluirá os
trabalhos com uma conferência
aberta no Salão D. João Evangelista
(Salão das Florinhas do Vouga) e
presidindo à Eucaristia das 12h na
nossa igreja.

E nós temos pelo Filho muito amado
Do Pai todo o enlevo e todo o agrado.
P.JAC

