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Dia 15 SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano A
Ex 34, 4b-6, 8-9; Sal Dan 3, 52; 2 Cor 13, 11-13; Jo 3, 16-18
= DIA DA COMUNIDADE PAROQUIAL = Jardim Municipal
09h47 acolhimento junto à igreja do bairro de Santiago
11h33 Eucaristia
13h06 almoço
14h51 tarde recreativa e musical
17h17 encerramento e surpresa
Não haverá outra Celebração Eucarística na Paróquia, neste dia.

Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - 1 Reis 21, 1-16; Sal 5; Mt 5, 38-42
21h00 Acção de formação para os Leitores do arciprestado de Aveiro, na

igreja.

Dia 17 TERÇA-FEIRA - 1 Reis 21, 17-29; Sal 50; Mt 5, 43-48
21h30 Reunião de direcção do agrupamento 191 Aveiro.

Dia 18 QUARTA-FEIRA - 2 Reis 2, 1, 6-14; Sal 30; Mt 6, 1-6, 16-18
15h00 Reunião dos grupos do Movimento Vida Ascendente - Nossa Senhora da

Glória e Santa Joana -, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 19 QUINTA-FEIRA - S. Romualdo, abade
Sir 48, 1-15 (gr, 1-14); Sal 96; Mt 6, 7-15

21h00 Ensaio para todos os grupos corais do arciprestado, na igreja.

Dia 20 SEXTA-FEIRA - B. Sancha e B. Mafalda, virgens, e B. Teresa, religiosa
2 Reis 11, 1-4, 9-18, 20; Sal 131; Mt 6, 19-23

21h30 Reunião da equipa Arciprestal da pastoral juvenil e vocacional, no
centro paroquial.

17h00 Missa em Vilar.

Dia 21 SÁBADO - S. Luís Gonzaga, religioso
2 Cr 24, 17-25; Sal 88; Mt 6, 24-34

15h00 Preparação para o sacramento do Baptismo, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
20h00 Festas de verão do Jardim Municipal.

Dia 22 SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO - Ano A
Deut 8, 2-3, 14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Jo 6, 51-58
Eucaristias às 8h30; 10h (Vilar); 10h30 e 12h. Não haverá missa às 19h.

16h00 Eucaristia, na Sé, seguindo-se a procissão até à igreja da Vera Cruz.

Que melhor enquadramento litúrgico para celebrarmos o "Dia da
Comunidade Paroquial" da extinta freguesia da Glória, que o domingo
da Santíssima Trindade? Porventura não celebramos neste domingo
o mistério de Deus, Trindade, verdadeira e perfeita Comunidade de
vida e de amor, futuro para onde tudo converge e ideal que tudo
mobiliza?

Com judeus e muçulmanos acreditamos num só e único Deus, mas
não é solitário, sem rosto ou sem nome, longínquo e inacessível aos
pobres mortais, antes Se revela a Moisés, no monte Sinai, "clemente
e compassivo, sem pressa para Se indignar e cheio de misericórdia
e fidelidade". É um Deus apaixonado pela humanidade e não desiste
da aliança com o povo infiel e de memória curta.

Acreditamos em Deus que ama todo o homem, indiscriminadamente.
Ama o mundo e de tal modo "que entregou o Seu Filho unigénito,
para que todos os que acreditam nEle não pereçam, mas tenham a
vida eterna", como diz S. João.

Só Jesus nos revelou Deus plenamente. E fê-lo por obras e palavras:
Falou-nos de forma tão bela do Pai amoroso, cheio de ternura e
misericórdia; de Si, como Caminho, Verdade e Vida, Obediente ao
Pai a ponto de Se entregar à morte por nosso amor, e do Espírito
Santo, que tirou as dúvidas aos discípulos, iluminou-os e arrancou
do seu coração as ervas daninhas do medo e da insegurança e
substituiu-as pela alegria, paciência, paz, fidelidade, confiança e
ousadia… e por muitas outras flores que tornam a vida de cada um
de nós também florida, formosa e fecunda e a comunidade cristã
Família dos Filhos de Deus.

Celebremos, com alegria e em festa, o "Dia da Comunidade
Paroquial". Que este dia nos faça experimentar como é bom e belo
vivermos em harmonia e comprometidos na construção desta
comunidade cristã, de modo a ser um bocadinho mais conforme à
Comunidade Trinitária de Deus.

P. Fausto
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Deus Uno e Trino!
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FÉ'stival e Cristoteca
Ó Mistério da Trindade

Aulas de EMRC. Vem e vê!

No próximo dia 5 e 6 de Julho,
decorrerá no arciprestado da Murtosa
o V FÉ'stival e uma Cristoteca, ambos
promovidos pelo Secretariado
Diocesano de Pastoral Juvenil e
Vocacional de Aveiro. Nesta edição do
festival diocesano de canção de
mensagem, uma vez mais, a nossa
paróquia está representada com um
grupo da catequese a concurso.
Podemos desde já agendar para marcar
presença.

Dia arciprestal
do Corpo de Deus

A solenidade do Santíssimo Corpo e
Sangue de Cristo ocorre no próximo
domingo. 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.

Esta semana, na continuidade dos
encontros já realizados, decorre novo
encontro para todos os leitores (todos
sem excepção), esta segunda-feira, às
21h, na nossa igreja.

Para todos os cantores, haverá ensaio
na quinta-feira, dia 19, às 21h, também
na nossa igreja.

Catequese paroquial

A catequese paroquial termina com o
dia da comunidade. Começamos desde
já a trabalhar para preparar o próximo
ano, avaliando este e projectando o
seguinte.
No próximo dia 28 teremos reunião
geral de catequistas e animadores, às
11h, no centro paroquial e, pelas 13h,
terá lugar um almoço convívio dos
catequistas paroquiais. As inscrições
para o almoço fazem-se na secretaria.
Entretanto, até ao final do mês de
Junho, podem ser entregues na
secretaria a ficha de renovação da
inscrição na catequese.
Quanto à primeira inscrição na
catequese poderá ser feita até ao dia
15 de Julho no horário normal da
secretaria. É necessária uma fotografia
tipo passe, uma certidão de baptismo
ou cédula de vida cristã dos não
baptizados nesta Paróquia mais dez
euros.

A imperfeição do mundo
Que gera divisão e dispersão
Motiva o amor mais profundo
Sem medida e sem razão;
- Ó incompreensível Mistério
Da Santíssima Trindade!

O exagero do amor,
Que se traduz em gratuidade
Abraça cada pecador
Com a graça da eternidade;
- Ó indizível Mistério
Da Santíssima Trindade!

A beleza da comunhão,
A força da unidade,
A bondade da doação,
Vivida em comunidade;
- Ó insondável Mistér io
Da Santíssima Trindade!
                                                  P.JAC

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
na pastoral familiar. A todos faz muito bem.
A paróquia assumirá os encargos da inscrição dos adultos e o alojamento dos jovens.
Inscrições, quanto antes, na secretaria paroquial.

Estão abertas as inscrições para as aulas de Educação Moral e
Religiosa Católica. Lembramos a todos os pais/encarregados
educação que esta disciplina que existe quer no ensino básico
quer no secundário não substitui nem dispensa a catequese.
Sendo diferentes, Catequese e EMRC complementam-se porque
ambas contribuem para a formação humana e cristã dos vossos
educandos. "Vem e vê" é o nome da campanha do Secretariado Nacional de
Educação Cristã que fizemos chegar pelos vossos filhos. Vale a pena a inscrição.


