INFORMAÇÕES

MAIO / JUNHO

2014

Dia 25 DOMINGO SEXTO DA PÁSCOA - Ano A
Act 8, 5-8, 14-17; Sal 65 ou Act 1, 12-14; Sal 26; 1 Pedro 3, 15-18; Jo 14, 15-21
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Festa da Palavra (4.º ano).
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

25 de MAIO de 2014

REFLEXÃO

Dia 26 SEGUNDA-FEIRA - S. Filipe Néri, presbítero
Act 16, 11-15; Sal 149; Jo 15, 26 – 16, 4a
21h30 Reunião preparatória do Dia da Comunidade, no centro paroquial.
Dia 27 TERÇA-FEIRA - S. Agostinho de Cantuária, bispo
Act 16, 22-34; Sal 137; Jo 16, 5-11
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Reunião da Comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.
21h30 Reunião dos agrupamentos de Vilar, Aveiro, Branca e S. Torcato, no
centro paroquial.

Act 18, 1-8; Sal 97; Jo 16, 16-20

SEXTA-FEIRA - Act 18, 9-18; Sal 46; Jo 16, 20-23a
Missa em Vilar.
Terço na igreja.
Ensaio do coro Nossa Senhora da Gória.
Concerto de órgão de tubos, com António Esteireiro, na igreja.

Dia 31 SÁBADO - Visitação de Nossa Senhora
Sof 3, 14-18 ou Rom 12, 9-16b; Sal Is 12, 2; Lc 1, 39-56
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME - Campanha de recolha de alimentos
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
21h30 Encerramento do mês de Maio, com procissão de velas, desde a igreja
de Santo António até à igreja matriz.
Dia 01 SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR - Ano A
Act 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20
Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME - Campanha de recolha de alimentos
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
15h00 Dia Paroquial do Doente e Idoso: eucaristia com Santa Unção e
convívio no centro paroquial (inscrições urgentes na secretaria).
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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Dia 30
17h00
18h30
21h30
21h30

Nunca órfãos!
À medida que o termo do tempo pascal se aproxima, os
níveis de ansiedade e insegurança aumentam e até a sensação
de abandono assoma ao coração dos discípulos, pela partida
próxima de Jesus. Também hoje a realidade nos provoca
alguns desses sentimentos.
A Igreja, sempre atenta, insiste em que vivamos intensamente
a Ressurreição do Senhor, como a maior das maravilhas de
Deus a favor da humanidade e a certeza de que nunca
ficaremos órfãos deve reforçar a nossa alegria e qualificar o
nosso testemunho. Tal como nos primeiros tempos do
Evangelho.

Dia 28 QUARTA-FEIRA - Act 17, 15, 22 – 18, 1; Sal 148; Jo 16, 12-15
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.
Dia 29 QUINTA-FEIRA -

Nº 1428

Não nos cansemos, pois, de celebrar a Páscoa. Nunca
deixemos que as dificuldades da vida e os momentos de
silêncio de Deus nos cansem ou desmotivem. Sem a Páscoa
resta-nos o vazio com horizontes reduzidos e sonhos
truncados. Perdemos estatuto e dignidade. Só à luz da Páscoa
ganham sentido, valor e vigor, os nossos dias, ainda que
sejam cinzentos.
Faz-nos bem ouvir Pedro dizer hoje que, mesmo no
sofrimento, não demos lugar ao medo… E ele sabia bem o
que dizia!
Porque o mundo em que vivemos não é assim tão diferente,
mantém-se actual o desafio ao testemunho, ainda que não
seja cruento, mas sempre fiel e alegre, mesmo em condições
adversas. Vale-nos a certeza de que nunca ficaremos órfãos.
P. Fausto
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Dia da Comunidade Paroquial - 15 de Junho

Não ficaremos órfãos!
Mês de Maio.
Mês de Maria
Oração Comunitária do
Terço, na Sé (Igreja matriz),
às 21h30:
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

26:
27:
28:
29:
30:

Grupos do 5.º e 6.º ano
MEC's e Acólitos
Catequistas do 1.º ao 4.º ano
Agrupamento 191-Aveiro
Grupos do 8.º e 9.º ano (às
18h30)
Dia 31: Procissão de Velas e
encerramento do Mês de
Maria
Igreja de Vilar às 21h
Igreja de Santiago às 21h30
Capela dos Santos Mártires (Alboi) às
21h30.

Não ficaremos órfãos!
Para Deus, seremos sempre filhos,
Sempre ligados e cuidados,
Unidos e queridos.
Não seremos escravos!
Nem prisioneiros!
Para Deus, seremos sempre livres
Íntegros e inteiros.
Seremos transparência,
Luzeiro do firmamento,
De Jesus, guardando
A lei do amor, seu mandamento.
O Amor!
Só traz comunhão,
Gera relação e comunicação.
Como a Trindade!
O Amor!
Dom do Céu,
Para se ver sem qualquer breu
A Eternidade!
P.JAC

Já é do nosso conhecimento que no dia 15 de Junho, domingo da Santíssima
Trindade, realizaremos, no Jardim Municipal, no Parque Infante D. Pedro, o dia
da nossa comunidade paroquial. Anotemos este dia para vivemos a alegria da
unidade da comunidade, especialmente em torno da Eucaristia.
E de Eucaristia falando, registe que nesse domingo não teremos outra missa
paroquial a não ser a que celebraremos às 11h30 no Jardim Municipal. No sábado
teremos missa vespertina na Sé e em Vilar às 19h.
Registe ainda que, conforme propósito assumido no Conselho Pastoral, queremos
dar uma dimensão solidária ao nosso dia da comunidade, pelo que convidamos
todas as pessoas a trazerem algum género para partilhar com os pobres da paróquia
que são apoiados pelas nossas duas Conferências Vicentinas.
Quanto às festas de verão também já registou os dias: 7, 14, 21 e 23, no mesmo
local.

Reflexão dos Resultados
do Recenseamento

Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica
De 28 de Julho a 1 de Agosto decorre
em Fátima a Semana Nacional de Liturgia.
Aberta a todos, é sobretudo dirigida
àqueles que desempenham algum serviço
na comunidade como catequista, leitor,
acólito, cantor, salmista, ministro
extraordinários da comunhão e também
- porque não? - os que trabalham no
sector sócio-caritativo e pastoral familiar.
A todos faz muito bem.
A paróquia assumirá os encargos da
inscrição aos adultos e do alojamento
aos jovens. É necessário inscreveremse na secretaria paroquial até ao dia 15
de Junho.

Pré-Seminário: Por que não?
Decorre nos dias 31 de Maio e 1 de Junho
um encontro para candidatos ao PréSeminário do 5. e 6.ano de escolaridade.
Do mesmo modo, para candidatos do 7. e
8.ano o encontro decorre no fim de
semana seguinte, 7 e 8 de Junho.
Encontros que começam no sábado às
14h30 e terminam no domingo às 12h têm
inscrições obrigatórias.
O bom pastor da Messe, que é Jesus,
continua a chamar e a bater à porta de
tantos corações. Que todos deixem e façam
deixar ecoar a pergunta: Por que não?

Depois de apresentados no Conselho
Pastoral, os dados do recenseamento
da prática dominical serão reflectidos
por todos os grupos, movimentos e
serviços da paróquia. No nosso site
(www.paroquiagloria.org) encontra o
documento que foi distribuído a todos
os conselheiros para que possa ser
analisado e reflectido. As sugestões de
grupo ou pessoais devem ser
entregues até ao dia 30 de Junho.

Vigília do Pentecostes
No dia 7 de Junho celebraremos a
vigília do Pentecostes, na Sé, às 21h30.
Presidirá a esta celebração o
monsenhor João Gaspar, administrador
diocesano, e nela receberão o
sacramento da Confirmação um grupo
de pessoas que se preparou durante
um ano na nossa catequese de adultos.

Dia Mundial dos Meios de
Comunicação Social
No próximo domingo decorre o 48º.
Dia Mundial dos Meios de Comunicação
Social. O Santo Padre escreve uma
mensagem intitulada “Comunicação ao
serviço de uma autêntica cultura do
encontro”, que pode ler no nosso site.

