Caminhada Diocesana

Luz para todos!
Recenseamento
da prática dominical
A paróquia é a realização local da Igreja
universal e diocesana. No belo dizer de
João Paulo II, a paróquia é a Igreja que
vive no meio das casas dos seus filhos e
das suas filhas (Christifidelis laici, 26).
Para que cumpra, com fidelidade
evangélica, a sua missão, a paróquia
precisa de ser conhecida, no seu
tecido constituinte. E o tecido que
constitui a Paróquia de Nossa Senhora
da Glória é, evidentemente, diferente
do passado.
É necessário conhecer o terreno em
que nos inserimos para respondermos
comunitária e assertivamente aos
problemas deste tempo.
A Missão Jubilar trouxe-nos,
inegavelmente, um conhecimento
maior quer do terreno quer das pessoas,
uma constatação mais evidente de
problemas,
dificuldades
e
oportunidades, uma rede mais efectiva
de mensageiros que criaram mais
proximidade e mais presença da
comunidade cristã junto dos residentes
e não só.
Na sequência desse "belo e bom
caminho" que trilhamos, entendemos
ser a necessária hora de realizar um
recenseamento da prática dominical na
Paróquia de Nossa Senhora da Glória, a
fim de tomarmos contacto com alguns
elementos determinantes, que nos
ajudem, posteriormente, na elaboração
de um plano de acção pastoral ajustado
à paróquia que somos e àquilo que
queremos e podemos ser.
Deste modo, no próximo fim de semana,
em todas as missas que tiverem lugar
no território da nossa paróquia,
faremos o recenseamento da prática
dominical. Pedimos, desde já, a
colaboração de todos.

"Nesta Quaresma, atreve-te... transforma-te"

Jesus chamou Pedro, Tiago e João
A um ponto alto e importante
Para o sinal da transfiguração:
O Seu rosto ficou brilhante,
E as Suas vestes a refulgir.
Do céu desceu uma nuvem
Que trazia uma mensagem:
Ecoa em todos os céus,
Jesus, o filho amado de Deus,
É para ouvir e para seguir.
Os discípulos reagiram com temor,
Ao que acabavam de viver.
Acalmou-os a voz do Senhor
Pedindo para o segredo conter
Até a luz da Páscoa para todos surgir.
P.JAC

A segunda semana da nossa caminhada diocesana da Quaresma traz mais um desafio:
Transforma-te. A partir da liturgia da Palavra deste domingo, somos desafiados a
escutar mais os que nos rodeiam e a falar menos. Como proposta muito concreta
podemos assumir o compromisso de passar menos tempo a ver televisão ou na
internet.
Como habitual, colocaremos na Cruz da nossa caminhada mais um post it que nos
recorda, a partir da transfiguração de Jesus, a necessidade constante de transformar
e converter a nossa vida. Também o post it que recebemos no final das missas
recorda-nos o compromisso para esta semana e traz ainda a proposta de oração do
salmo 32.
Continuamos a caminhar para que, por Cristo, depois da conversão pessoal, sejamos
inundados pela vida nova da Páscoa.

"Unidos no amor,
juntos contra a fome"

Sessão pública de agradecimento
Esta quarta-feira, dia 19 de Março,
completando-se nove anos da
ordenação episcopal de D. António
Francisco, decorrerá no Auditório da
Reitoria da Universidade de Aveiro,
uma
sessão
pública
de
agradecimento. Com início às 21h
integrará a apresentação do livro
"Diocese de Aveiro - subsídios para a
sua história", da autoria de
Monsenhor João Gaspar.
A nossa presença é importante.

Começa este domingo,
a Semana da Cáritas
2014.
A
Cáritas
Diocesana de Aveiro
informa que irá realizar
o habitual peditório
público de 20 a 23 de Março. Além disso,
no dia 20 de Março, às 21h, no Salão
Paroquial de Vagos terá lugar uma
conferência subordinada ao tema "Viver
a Caridade Hoje". A conferência está a
cargo do padre Luís Costa, da Cáritas
Diocesana de Coimbra, e de Paulo
Neves, da Caritas Diocesana da Guarda.
A celebração diocesana do Dia Cáritas
será realizada na mesma paroquia de
Vagos, no dia 23 de Março, na Eucaristia
das 10h00, que será presidida por D.
António Francisco.

Formação no Seminário

Este domingo decorre, no Seminário
de Santa Joana Princesa, das 15h às
17h, um Encontro de Formação para
Agentes da Pastoral da Saúde,
Visitadores(as) de Doentes, Ministros
Extraordinários da Comunhão,
Mensageiros da Mensagem de Fátima
e demais interessados. O tema será
apresentado por D. António Francisco,
Administrador Diocesano de Aveiro e
Bispo Eleito do Porto.

