
JUNHO    2014

Dia 01 SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR - Ano A
Act 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20
48º. Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social - Ofertório para
os 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.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - S. Marcelino e S. Pedro, mártires
Act 19, 1-8; Sal 67; Jo 16, 29-33

17h00 Reunião de Visitadores de Doentes, na sala por cima da sacristia.

Dia 03 TERÇA-FEIRA - SS. Carlos Lwanga e Companheiros, mártires
Act 20, 17-27; Sal 67; Jo 17, 1-11a

21h00 Encontro dos Crismandos com o administrador diocesano, no centro
paroquial.

21h30 Reunião da Comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.

Dia 04 QUARTA-FEIRA - Act 20, 28-38; Sal 67; Jo 17, 11b-19
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 05 QUINTA-FEIRA - S. Bonifácio, bispo e mártir
Act 22, 30: 23, 6-11; Sal 15; Jo 17, 20-26

21h30 Reunião de catequistas da adolescência e animadores da juventude,
no centro paroquial.

Dia 06 SEXTA-FEIRA - S. Norberto, bispo
Act 25, 13b-21; Sal 102; Jo 21, 15-19

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Gória.

Dia 07 SÁBADO - Gen 11, 1-9; Sal 32: Ex 19, 3-8a, 16-20b; Sal 18; Ez 37, 1-14;
Sal 106; Joel 3, 1-5; Sal 103; Rom 8, 22-27; Jo 7, 37-39

19h00 Concerto da EDMUSA e Conservatório de Música de Aveiro de Calouste
Gulbenkian, na igreja.

19h00 Missa vespertina em Santiago.
20h00 Início das Festas de verão do Jardim Municipal.
21h30 Vigília do Pentecostes, com sacramento da Confirmação.

Dia 08 DOMINGO DE PENTECOSTES - Ano A
Act 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7, 12-13; sequência; Jo 20, 19-23

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Serenados os espíritos e vencidos os medos, e apesar das
dúvidas de alguns, Jesus convida os apóstolos para um
encontro de surpresa, para os lados da Galileia. Há semanas
que o vinha preparando, semanalmente, em cada domingo.

Desta vez o convite era para fora de Jerusalém, e uma vez
chegados ao monte indicado, após breves palavras que
sabem a Missão, elevou-se à vista de todos, sem lugar a
despedidas e com desafios a soltarem amarras.

A estranheza dos discípulos é compreensível. Mas não é de
partida que se trata, e muito menos de afastamento ou de
fuga; é antes uma grande prova de confiança de Jesus,
porque, apesar das dúvidas e resistências de alguns e das
fraquezas de todos, lhes diz que têm tudo o que é necessário
para serem "testemunhas até aos confins da terra" e que
tudo ganham e nada perdem ao aceitarem que reocupe o
lugar, que por natureza Lhe cabe, junto do Pai.

Passados mais de 2000 anos destes acontecimentos, cá
estamos, com a mesma Missão que Jesus confiou aos
apóstolos, no momento da Ascensão.

Agora a hora é nossa! Desta hora somos os responsáveis,
porque este é o nosso tempo!

A Ascensão de Jesus nunca foi ou será afastamento ou fuga,
mas uma forma diferente e permanente de presença na
comunidade e em cada um de nós, de modo que a nossa
história se torna de salvação, porque história de Deus e dos
homens.

P. Fausto

01 de JUNHO de 2014 Nº 1429

Novos tempos, a mesma Missão!
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Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef. 234 422 182
Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org

www.paroquiagloria.org

R
E
F
L
E
X
Ã
O

IN
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S



"Comunidade: partilhamos com alegria"Senhor da Ascensão

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, ministros
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 dos adultos e o alojamento
dos jovens. Inscrições na secretaria
paroquial até ao dia 15 de Junho.

O grupo saído do Conselho Pastoral para a preparação do Dia da Comunidade
Paroquial já se encontrou e programou o dia 15 de Junho, para que todos

possam sentir a alegria da pertença a uma comunidade solidária e fraterna.

  Assim, o PROGRAMA é este:

09h47: Acolhimento, oração e início

da caminhada, junto à igreja

do bairro de Santiago;

11h33: Eucaristia;

13h06: Almoço;

14h51: Tarde recreativa e musical;

17h17: Encerramento e surpresa.

Como já sabemos, todos somos desafiados a trazer para este dia géneros/bens

alimentares não perecíveis para partilhar com os pobres da comunidade que são

apoiados pelas nossas Conferências Vicentinas.

Como já dissemos, não teremos outras missas neste dia na paróquia. No sábado,

teremos missas vespertinas às 19h, na Sé e em Vilar.

Celebração Arciprestal do Corpo de Deus

A solenidade do Santíssimo Corpo e

Sangue de Cristo ocorre no dia 22 de

Junho. A Eucaristia será às 16h, na Sé,

seguindo-se a procissão Eucarística até à

igreja da Vera Cruz. Neste dia, não haverá

missa às 19h, na Sé.

Para preparar esta celebração estão

agendados encontros para os agentes de

pastoral litúrgica do arciprestado de

Aveiro, que terão lugar todos na Sé. Assim

sendo,  para os  Leitores  já  haverá

encontros nos dias 9 e 16, às 21h. Para os

grupos corais haverá ensaios nos dias 10

e 19, às 21h. Finalmente para os acólitos

haverá um encontro no dia 14, às 15h.

Renovação das
inscrições da catequese
Entramos no mês de Junho e nas duas
últimas semanas de catequese paroquial
deste ano. Relembramos que o
encerramento da nossa catequese decorre
no dia da comunidade, no qual todos somos
necessários.

Com o aproximar do final do ano
catequético e no intuito de começarmos,
desde já, a perspectivar o próximo, surge
um período para realizar a renovação da
inscrição na catequese. Essa renovação faz-
-se mediante a devolução da ficha aos
catequistas até ao dia 15 de Junho. Até ao
final do mês, podem ser entregues na
secretaria.

Ó Senhor,
Abre os meus olhos
Não para olhar para o Céu
Mas para ver mais longe e mais largo,
Para lá do céu e da terra,
E Te ver tão perto,
Tão dentro,
Tão próximo...

Ó Senhor,
Não partes de férias
Mas ficas connosco até ao fim...

Ó Senhor,
Não Te quero conquistar.
Só quero deixar
Que dentro de mim Tu estejas e sejas
E possas morar.
Só aí Tu me alcanças
E eu Te posso encontrar.

Ó Senhor da Ascensão,
Dá-nos tua luz!
Não para olhar o alto
Mas para olhar cada irmão!
                                                  P.JAC


