
JULHO    2014

Dia 13 DOMINGO XV DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 55, 10-11; Sal 64; Rom 8, 18-23; Mt 13, 1-23 ou Mt 13, 1-9

11h30 Ensaio do coro das crianças, na igreja.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA - S. Camilo de Lelis, presbítero
Is 1, 10-17; Sal 49; Mt 10, 34 – 11, 1

Dia 15 TERÇA-FEIRA - S. Boaventura, bispo e doutor da Igreja
Is 7, 1-9; Sal 47; Mt 11, 20-24

Dia 16 QUARTA-FEIRA - Nossa Senhora do Carmo
Is 10, 5-7, 13-16; Sal 93; Mt 11, 25-27

18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.
21h30 Reunião geral do agrupamento 794 Vilar.

Dia 17 QUINTA-FEIRA - Bb. Inácio de Azevedo, presbítero e Companheiros, mártires
Is 26, 7-9, 12, 16-19; Sal 101; Mt 11, 28-30

21h00 Celebração penitencial com confissões em Vilar, para preparar a festa
de Nossa Senhora da Victória.

Dia 18 SEXTA-FEIRA - B. Bartolomeu dos Mártires, bispo
Is 38, 1-6, 21-22, 7-8; Sal Is 38, 10-11; Mt 12, 1-8

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Preparação para o Matrimónio, no centro paroquial.

Dia 19 SÁBADO - Miq 2, 1-5; Sal 9; Mt 12, 14-21
Encerramento das Atividades da OFS, no salão nobre da casa do
despacho; tarde recreativa, terminando com Eucaristia na Sé.

09h00 Preparação para o Matrimónio, na casa das Irmãs Dominicanas do
bairro de Santiago (termina às 18h).

15h00 Preparação para o Baptismo, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 20 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM - Ano A
Sab 12, 13, 16-19; Sal 85; Rom 8, 26-27; Mt 13, 24-43   ou  Mt 13, 24-30

VILAR festa de Nossa Senhora da Victória, em Vilar:
     - Missa solene às 10h00;
     - Procissão Eucarística às 17h00.

11h30 Ensaio do coro das crianças, na igreja.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - S. Lourenço de Brindes, presbítero e doutor da Igreja
Miq 6, 1-4, 6-8; Sal 49; Mt 12, 38-42

19h00 Missa em Vilar e entrega do ramo à nova comissão de festas.

Na paragem que este domingo nos proporciona, deixamo-
-nos comover pelo Deus que Jesus nos revela e de cujo
dicionário não consta a palavra amuo, pois só o Amor é
importante.

Em permanente diálogo connosco, a Sua Palavra tem um
especial impacto, não podendo, no respeito pleno pela
liberdade de cada um, deixar alguém indiferente; porém,
quem se posiciona a favor vence os riscos e supera os
conflitos e os que não A acolhem ou negligenciam, são como
os que projectam grandes obras em terreno arenoso e, na
hora da verdade, tudo se desmorona, nada restando além
dos projectos de papel, dos sonhos desfeitos e desejos
insatisfeitos!

Sabemos que erramos. Deus contudo não nos abandona no
emaranhado dos nossos erros, bem pelo contrário. E a secura
do nosso coração, que não passa tantas vezes de chão de
pedras, cardos e espinheiros, não O demove de continuar a
semear, com infinita paciência, às mãos cheias, no íntimo de
cada ser humano; a prová-lo, para nos mostrar o bom caminho
e a luz da verdade e não andarmos nas trevas, enviou-nos o
Seu Filho.

Pedir "a graça de rejeitar tudo o que é indigno do cristão e
praticar o que o dignifica", como reza a oração colecta da
Missa de hoje, é algo que devemos pedir todos os dias. Não
sei é se estamos verdadeiramente dispostos a mudar e agir
em coerência. Mas não há outro caminho, se queremos ser
de facto discípulos de Jesus e merecer o nome de cristãos.

P. Fausto
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Deus é sem emenda!
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DOXA ficou em segundo lugar

Camponês paciente

A banda DOXA formada por jovens e animadores da nossa catequese conquistou
o segundo lugar no V FÉ'stival que teve lugar no passado sábado, na Murtosa. A
canção que representou a nossa paróquia, escrita pelo P. José António, foi apenas
suplantada pelos jovens de Ílhavo
que foram os grandes vencedores
da noite, arrecadando 3 prémios.
Uma palavra de estímulo aos jovens
que subiram a palco, representando
a paróquia, assim como aos
paroquianos, familiares e amigos
que marcaram presença nesta
iniciativa.
Fica, desde já, a certeza de que o
caminho é para continuar.

Deus camponês, agricultor paciente,

hortelão da vinha e da vida cuidador

para produzirmos frutos e darmos flor

em Ti encontramos a melhor semente.

Eis o tempo de reconhecer

 com humildade,

de coração aberto e inteira confiança:

em nós temos o que é preciso

 para a mudança

assumindo em nossa vida

 a Tua verdade.

Somos figueira na vinha do Senhor

que paciente espera o nosso fruto

vivendo cada dia a conversão...

Em nós corra sempre a seiva do amor

para brotar, a seu tempo, flor e fruto,

quando de Deus for inteiro

 nosso coração.

                                                  P.JAC

O Santuário de Fátima, através do
Movimento da Mensagem de Fátima,
promove um Retiro para Doentes, na
Casa de Nossa Senhora das Dores, de
10 a 13 de Outubro.

O Santuário oferece o alojamento e
as refeições. Cada pessoa doente
interessada em participar pagará as
viagens. As inscrições devem ser feitas
na secretaria até ao final do mês de
Julho. Pode usar o telefone 234422182.

Retiro para Doentes

Durante este tempo de Verão, o
coro da Missa com Crianças, no
domingo às 12h, ensaia às 11h30 na
igreja.

Conselho Pastoral: avaliação e projecção

A Paróquia de Nossa Senhora da Glória -
Sé de Aveiro, na fidelidade ao magistério
da Igreja universal e diocesana, na
sequência dos dinamismos da missão jubilar
e atenta à leitura do recesseamento da
prática dominical, quer assumir-se como
comunidade evangelizadora de todos,
concretamente crianças, adolescentes,
jovens e famílias, aberta e inclusiva às
pessoas não residentes, tornando possível
promover, por meio de experiências
significativas e fortes, a consciência da
pertença alegre e feliz a esta porção do
Povo de Deus.
Esta é a meta que nos propomos ao nível da acção pastoral paroquial do próximo
ano.
Reunido o conselho pastoral para a análise das reflexões ao recenseamento, foi
destacada a necessidade de apostar na constituição de uma escola de pais, que
envolva as diferentes acções eclesiais da paróquia e potencia o sentido de
pertença. A valorização da acção liturgica, as sinergias ao nível da pastoral sócio-
caritativa e a promoção de experiências de encontro da comunidade são outros
passos a dar permanentemente nesta paróquia.
Esta foi a última reunião deste conselho pastoral iniciando-se agora o processo
de constituição de um novo conselho.

Durante estes
meses de verão,
especialmente no
período a partir
do dia 21 de
Julho, haverá
alterações nos
horários das celebrações e serviços
paroquiais.

MISSAS
Dominicais:
10h30, 12h e 19h, na Igreja Matriz (não
haverá missa das 8h30).
Vespertinas:
19h, Igreja Matriz
20h30, alternando entre Vilar e
Santiago.

Durante a semana, não haverá missa
quer em Santiago quer em Vilar.
Não haverá Exposição do Santíssimo
ao Sábado nem Vésperas ao Domingo.
Confissões: Terças, quintas e sextas-
feiras das 9h às 11h.
Secretaria Paroquial: funciona das 15h
às 19h.

Horários de verão
Vida paroquial em tempo de Verão


