INFORMAÇÕES

SETEMBRO

2014

Dia 14 DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM - Ano A
FESTA DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
Num 21, 4b-9; Sal 77; Filip 2, 6-11; Jo 3, 13-17
11h30 Ensaio do coro das crianças, na igreja.
14h00 Ensaio para todos os coros diocesanos, na Sé.
16h00 Celebração eucarística que assinala a entrada solene na Catedral de
Aveiro de D. António Moiteiro.

REFLEXÃO

14 de SETEMBRO de 2014

Dia 15 SEGUNDA-FEIRA - Nossa Senhora das Dores
1 Cor 11, 17-26, 33; Sal 39 ou Hebr 5, 7-9; Sal 30; Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35
Dia 16 TERÇA-FEIRA - S. Cornélio, papa e S. Cipriano, bispo, mártires
1 Cor 12, 12-14, 27-31a; Sal 99; Lc 7, 11-17

Dia 18 QUINTA-FEIRA - 1 Cor 15, 1-11; Sal 117; Lc 7, 36-50

Dia 21 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 55, 6-9; Sal 144; Filip 1, 20c-24, 27a; Mt 20, 1-16a
11h30 Ensaio do coro das crianças, na igreja.
15h30 Encontro do Sr. Bispo com religiosos e religiosas, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
Dia 27: Reunião de pais do 1.º ano de catequese, às 15h, no centro paroquial.
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Dia 20 SÁBADO - SS. André Kim Taegon, presbítero, Paulo Chang Hasang, e
Companheiros, mártires
1 Cor 15, 35-37, 42-49; Sal 55; Lc 8, 4-15
15h00 Preparação de baptismos.
20h30 Missa em Vilar.

Recomeçar!
Depois de Agosto, vem Setembro, o mês dos começos e
recomeços. Mais do que o reatar de um ciclo, pejado de rotinas,
trata-se de começar de novo, para continuar a fazer todo o
bem que já somos capazes e empreender esforços para corrigir
o que ainda não é bem.
Recomeça o ano laboral e escolar, alinha-se também o ano
pastoral, com a comunidade a preparar-se, especialmente, ao
nível da educação cristã, para ser, com fidelidade, Igreja
evangelizadora, aberta e pronta a sair de si para levar a alegria
do Evangelho, como nos pede, incansavelmente, o Papa
Francisco.

Dia 17 QUARTA-FEIRA - S. Roberto Belarmino, bispo e doutor da Igreja
1 Cor 12, 31 – 13, 13; Sal 32; Lc 7, 31-35
10h30 Encontro do Sr. Bispo com o clero diocesano, em Albergaria-a-Velha.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.
21h30 Reunião de catequistas do 5.º ao 12.º ano, no centro paroquial.

Dia 19 SEXTA-FEIRA - S, Januário, bispo e mártir
1 Cor 15, 12-20; Sal 16; Lc 8, 1-3
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Este recomeço é, por isso, oportunidade para questionamento
pessoal: o que posso fazer, em comunidade, para melhor assumir
o meu Baptismo e viver o Evangelho? Sim, recomeçar é procurar
ser melhor em cada dia!
E este domingo, por graça de Deus, dá-nos a festa da Exaltação
da Santa Cruz. A Cruz não é fim! É começo, início, nascente.
Desta Árvore da Vida nasce a Igreja. Aquilo que parece o fim,
pela força de Deus, que amou e ama tanto o mundo, torna-se
nascente de vida nova. Diante da Cruz, sinal e penhor da nossa
salvação, saibamos agradecer o imenso amor de Deus por nós.
E em constante recomeço nos colocamos também, na hora de
acolher solenemente o novo Pastor que, na Sua graça e
bondade, Deus dá a esta porção do Povo de Deus que peregrina
em Aveiro. Bem-vindo D. António Moiteiro. Seja cristão connosco
e Bispo para nós.
É hora de recomeçar, juntos. Ainda não é tarde, mas já é tempo!
P. JAC
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Bem-vindo
D. António Moiteiro!

Senhor Jesus,
minha segurança
Senhor Jesus, minha segurança,
Fonte da vida, aurora de luz
Faz-me pequeno, simples, criança
Seguro do amor que vem da cruz.
No ponto mais alto do mundo
Suspenso entre a terra e o céu
Se mostra o amor mais profundo
Radiante, sem trevas nem breu.
Na Cruz podemos ver
A entrega desmedida,
A lei nova do Amor.
Saibamos acolher
A vida oferecida
Por Jesus, mestre e Senhor!
P.JAC

Catequese 2014-2015
Até ao dia 30 de Setembro recebemos,
na secretaria paroquial, as renovações
de inscrição para a nossa catequese
e também as primeiras inscrições das
crianças que iniciam agora o caminho
sistemático da catequese de Iniciação
Cristã.
Ao mesmo tempo, começamos a
receber a inscrição de adultos que se
queiram preparar para a recepção do
sacramento da Confirmação e ainda de
adultos que, tendo já celebrado os
sacramentos da Iniciação Cristã,
desejam aprofundar a sua fé.
Já podemos indicar que a nossa
catequese irá começar na semana de
6 a 12 de Outubro. Os horários dos
grupos estão quase todos definidos e,
como tal, na próxima semana, já os
indicaremos.

Família, um projecto...

No próximo fim-de-semana, 20 e 21 de
Setembro, decorrem, em Fátima, as III
Jornadas Nacionais da Pastoral Juvenil.
O tema deste ano é "Família, um
projecto..." e as actividades decorrem
no Centro Pastoral Paulo VI.

20 casamentos no Vaticano
Retiro para Doentes
Já tomou posse como bispo de Aveiro
o sr. D. António Moiteiro. Este domingo
às 16h acolhemo-lo com alegria na
nossa igreja catedral, na primeira vez
que preside à Eucaristia como bispo
da nossa Diocese. Manifestemos-lhe a
nossa alegria com a presença na
celebração e rezemos por ele para que
a sua presença entre nós seja longa e
feliz.

Papa vai à Albânia
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.

A próxima viagem pastoral do Papa, à
Albânia, marcada para 21 de Setembro
servirá, de acordo com o próprio
Francisco, para "dizer a todos os povos
que é possível trabalharmos juntos".

O Papa Francisco vai presidir este
domingo ao matrimónio de 20 casais
da Diocese de Roma, na Basílica de São
Pedro. A celebração vai ser a primeira
do género no atual pontificado.
Esta cerimónia realiza-se três semanas
antes do início da III Assembleia
Extraordinária do Sínodo dos Bispos,
que decorre em outubro, sobre a
família.
O último casamento coletivo realizado
na Praça São Pedro, ocorreu há 14
anos, presidido por São João Paulo II.

