INFORMAÇÕES

JANEIRO / FEVEREIRO 2014

26 de JANEIRO de 2014

REFLEXÃO

Dia 26 DOMINGO TERCEIRO DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4); Sal 26; 1 Cor 1, 10-13, 17; Mt 4, 12-23 ou Mt 4, 12-17
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
15h00 formação para Visitadores de doentes, no Seminário de Santa Joana.
16h00 Concerto de órgão de tubos e trompete, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
Dia 27 SEGUNDA-FEIRA - S. Ângela Merici, virgem
2 Sam 5, 1-7,10; Sal 88; Mc 3, 22-30
21h30 Reunião do conselho económico, na residência paroquial.
Dia 28 TERÇA-FEIRA - S. Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja
2 Sam 6, 12b-15, 17-19; Sal 23; Mc 3, 31-35
21h30 Reunião de direcção do agrupamento 191 Aveiro.
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.
Dia 29
11h00
18h00
21h15

QUARTA-FEIRA - 2 Sam 7, 4-17; Sal 88; Mc 4, 1-20
Reunião sobre a "Rota das Catedrais", em Fátima.
Missa em Santiago.
Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 30 QUINTA-FEIRA - 2 Sam 7, 18-19, 24-29; Sal 131; Mc 4, 21-25
21h00 Formação bíblica sobre o Apocalipse, no Seminário de Santa Joana.

Dia 01 SÁBADO - 2 Sam 12, 1-7a, 10-17; Sal 50; Mc 4, 35-41
09h30 Dia de reflexão e festa do envio do 10º. ano, com concentração na Sé,
e encerramento às 20h.
15h00 Formação de acólitos, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 02 APRESENTAÇÃO DO SENHOR - Ano A
Mal 3, 1-4; Sal 23; Hebr 2, 14-18; Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 22-32
Ofertório para a Universidade Católica Portuguesa.
10h30 Acção de graças pelos 132 anos dos Bombeiros Velhos de Aveiro.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
19h00 Missa presidida por D. António Francisco no Dia Diocesano do
Consagrado.
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Dia 31 SEXTA-FEIRA - S. João Bosco, presbítero
2 Sam 11, 1-4a, 5-10a, 13-17; Sal 50; Mc 4, 26-34
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Nº 1411

Eu e tu também chamados!
Estamos a dar os primeiros passos da vida pública de
Jesus e o Evangelho deste domingo é o início da sua
actividade. Por ser " luz verdadeira que veio ao mundo
para iluminar todo o homem", não confina a sua missão
às pessoas conhecidas e influentes ou ao espaço
geográfico familiar, mas sai, bem cedo, para a Galileia,
trocando a sua terra de Nazaré pela de Cafarnaum. É
terra de gente oprimida, pagã e sem dignidade. É a essa
gente à beira da" estrada do mar, além do Jordão, Galileia
dos gentios", que Jesus se dirige, convida à conversão,
proclama a Boa Nova e onde faz muitos milagres.
Mas desengane-se quem pensa que seguir Jesus é questão
passageira ou euforia de momento! O apelo à conversão
supõe arrependimento e mudança de vida, que, não sendo
fácil, não é impossível; a prová-lo, temos hoje o
chamamento dos primeiros discípulos desafiados em
pleno trabalho.
Aos que pescavam e aos que consertavam as redes, a
proposta de ruptura feita por Jesus é a mesma:" Vinde e
segui-me. Farei de vós pescadores de homens".
Igualmente generosa e decidida foi a resposta da parte
deles, ao deixarem redes, barcos e família...
Nós que, pela mão e pena de S. Mateus, nos dispomos a
seguir Jesus, temos muito que aprender, desde já, com
o exemplo de quem deixa generosamente o estável, o
conhecido e seguro, em troca de algo novo e imprevisível,
apenas ancorados na Palavra e deslumbrados pela beleza
do olhar de Jesus Cristo.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
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Resposta de amor!

Informática para adultos
O Patronato de Nossa Senhora de
Fátima, em Vilar, irá promover uma
Oficina de Iniciação à Informática para
maiores de 55 anos, que arrancará a
12 de Fevereiro. A inscrição nesta
formação deverá ser feita na secretaria
do Patronato ou pelo número
234340290.

Inscrições
para retiro de Catequistas
Estão abertas até ao dia 7 de Fevereiro
as inscrições para o retiro de
catequistas
promovido
pelo
Secretariado Diocesano de Catequese
de Infância e Adolescência. Este retiro
decorrerá no dia 22 de Fevereiro, ente
as 9h e as 17h30, no Seminário de
Aveiro, e as inscrições devem ser feitas
na secretaria paroquial.

Avaliação
da Missão Jubilar
Voltamos a lembrar
a todos os grupos
paroquiais,
c o n f o r m e
combinado
no
Conselho Pastoral,
que as avaliações
da Missão Jubilar
devem ser feitas e entregues na
secretaria até ao dia 11 de Fevereiro,
Dia Mundial do Doente. A grelha de
avaliação está também disponível na
secretaria.

Siga-nos no
Facebook

Quando Jesus chegou a Cafarnaum
Começou a tocar no coração de cada um.
O escuro das trevas esvaneceu
Com a Luz da salvação que apareceu.
Com o Seu jeito particular
A todos começou a desafiar:
Arrependimento para chegar a salvação
E entrega para ser rosto da missão.
Chamou André e o irmão Simão
Chamou Tiago e o seu irmão João.
E todos com surpreendente coragem
Partiram, livres, para a grande viagem.
Feitos discípulos de Jesus,
Com Ele caminharam pelo mundo,
Anunciaram a Boa Nova de Deus,
Libertaram pessoas de sofrimento profundo.
Quando é que nós vamos ter coragem
De fazer esta viagem?
Quando ouviremos Jesus que nos chama
E responderemos como quem ama?
P.JAC

Semana do Consagrado - Transformados na Alegria do Evangelho
Nós Te bendizemos, Pai, Senhor do céu e da terra,
porque nos chamaste à Vida Consagrada
desde o nascer do sol até ao seu ocaso.
Chegue a Ti o nosso louvor,
por meio do teu Filho amado, Jesus Cristo.
Que Ele nos ensine a ser uma presença viva
do Seu modo de existir e de actuar,
para que o amor se torne profecia e ternura,
vida nova a gerar outras vidas.
Nós Te damos graças, Senhor,
porque o Espírito Santo semeou e faz crescer em nós
uma paixão pela Humanidade.
Senhor nosso Deus,
dá-nos a graça de trabalhar intensamente pela justiça e pela paz,
em união com os homens e as mulheres desta terra.
Como fizeste a Maria,
transforma-nos em testemunhas de um mundo novo
e, por sua intercessão,
concede aos religiosos e às religiosas do mundo inteiro
lucidez e audácia, esperança e alegria.
Nós To pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.

A voz do Papa
Foi esta semana apresentada a
mensagem papal para o Dia Mundial das
Comunicações Sociais, que decorre no
domingo antes do Pentecostes, no dia
1 de Junho. "Comunicação ao serviço
de uma autêntica cultura do
encontro" é o título da mensagem do
Santo Padre, na qual pede a presença
dos cristãos na internet "que é uma
coisa boa, é um dom de Deus".
"A rede digital pode ser um lugar rico
de humanidade, não uma rede de fios,
mas de pessoas humanas", escreve o
Papa Francisco.
No site do Vaticano (www.vatican.va)

pode já encontrar outras mensagens,
concretamente para o Dia Mundial do
Doente (11 de Fevereiro) e para o Dia
Mundial de Oração pelas Vocações (11
de Maio).
Não nos dispensemos de acolher os
apelos que nos vêm de Deus, pela voz
do Papa Francisco.

