
OUTUBRO    2014

Dia 05 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 5, 1-7; Sal 79; Filip 4, 6-9; Mt 21, 33-43

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 1.º Convívio de antigos alunos da escola primária de Vilar.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 06 SEGUNDA-FEIRA - S. Bruno, presbítero
14h30 Início das Oficinas de Oração, no centro paroquial.
17h00 Reunião de Visitadores de Doentes, na sacristia de cima.

Dia 07 TERÇA-FEIRA - Nossa Senhora do Rosário
21h30 Reunião da ACR Vilar, cave da igreja de Vilar.
21h30 Reunião de Direcção do Agrupamento 191-Aveiro.

Dia 08 QUARTA-FEIRA
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, no salão Nª. Srª. da Glória.

Dia 09 QUINTA-FEIRA - SS. Dionísio, bispo, e Companheiros, mártires –
S. João Leonardo, presbítero – B. João Newman, bispo

19h00 Dia da Memória: 1.º aniversário da morte do Sr. D. António Marcelino,
com missa na Sé, presidida pelo Sr. D. António Moiteiro.

21h30 Reunião dos MEC’s na sala S.ta Joana Princesa do centro paroquial.
21h30 Reunião de Direcção do Agrupamento 794-Vilar.

Dia 10 SEXTA-FEIRA
Retiro de doentes em Fátima (termina dia 13).

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 11 SÁBADO
14h30 Actividade para adolescentes e jovens da catequese e para o

Agrupamento 191-Aveiro.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 12 DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 25, 6-10a; Sal 22; Filip 4, 12-14, 19-20; Mt 22, 1-14   ou   Mt 22, 1-10

11h00 Missa da Festa dos Santos Mártires, na Capela do Alboi.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Missa com crianças no início da catequese.
14h30 Formação dos MEC’s no Seminário S.ta Joana Princesa.
16h00 Concerto comemorativo da criação da paróquia.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 13 Aniversário da Criação da Paróquia (179 anos)

Com tão grande prova de benevolência e magnanimidade
relatada no Evangelho do domingo passado, como não
cantar a generosidade com que Deus nos cumula de bens,
muito para além dos nossos méritos e desejos?

Neste domingo o cenário é outro e Deus manifesta-se
agastado, triste e desiludido pelas uvas amargas da vinha
que somos todos, que Ele primorosamente cuida e de
quem espera abundantes e saborosos frutos. E tem razão!
Quem de nós não espera o fruto do seu trabalho e
dedicação?

Ao contrário de nós, porém, Deus nunca desiste e, apesar
de queixoso, nenhuma desilusão, nem mesmo a que
resulta da falta de respeito dos arrendatários pela vida
de seu próprio Filho, O demove da paixão do Seu amor
por nós. É isso que O não faz desistir e continua a esperar…
a esperar de nós, Sua vinha sempre amada, aqueles
saborosos frutos de paz e justiça, de nobreza, verdade e
respeito de uns para com os outros, e que S. Paulo na
Carta aos Filipenses diz serem fundamentais para uma
sociedade justa, pacífica e fraterna. Estes não são frutos
amargos mas doces, que tornam a existência luminosa e
saborosa a vida de quem os promove.

P. Fausto
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Expectativas de Deus…!
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Paróquia de Nossa Senhora da Glória
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Assembleias arciprestais sobre a exortação “A Alegria do Evangelho”, nos
dias 15 e 22 de Outubro, pelas 21h15, no salão da Junta de Santa Joana.



Dignos do amor!

Uma vinha abençoada

que tinha tudo

e fora bem cuidada

pelo amor de divinos braços;

Ficou abandonada

porque não deu nada,

só produziu agraços...

A catequese paroquial vai começar!

No próximo dia 13 passam 179 anos desde
a criação da Paróquia de Nossa Senhora
da Glória.
Para assinalar esta data, teremos, no
domingo, dia 12, às 16h, um grande
concerto que conta com a presença do
coro D. Pedro de Cristo, de Coimbra, e
do Coro Musica Nova, de San Remo
(Itália). Com entrada livre, este momento
musical promovido em parceria traz à
nossa igreja mais de 100 intervenientes,
entre cantores e instrumentistas. Não
falte!

Paróquia faz 179 anos Chegou a hora. Esta semana volta
a alegria ao nosso centro
paroquial. A Catequese Paroquial
começa nos dias e horas
respectivas que pode conferir no
placard, no site e facebook.
A comunidade cristã assume a
responsabilidade de ajudar as
famílias, os pais das crianças,
adolescentes e jovens, na
formação cristã dos seus filhos,
para que todos se ponham mais
em contacto, em comunhão e
intimidade com Jesus Cristo.
Aos pais, que pediram a catequese para os seus filhos, pedimos, desde já, que agendem
as reuniões marcadas para este mês. Assim sendo:
• Pais do 1.º ao 4.º ano - dia 25 de Outubro, 15h, no salão das Florinhas
• Pais do 5.º ao 8.º ano - dia 17 de Outubro, às 21h30, no centro paroquial
• Pais do 9.º ao 12.º ano - dia 20 de Outubro, às 21h30, no centro paroquial
Entretanto, para todos os pais da catequese haverá um encontro conjunto no sábado
dia 22 de Novembro, às 15h.

Catequese de Adultos
Queremos, este ano, reforçar e
diferenciar percursos de formação cristã
de adultos. Deste modo, constituiremos
um grupo de catequese de adultos que,
tendo já celebrado os sacramentos da
Iniciação Cristã, desejem aprofundar a
sua fé. Mesmo ainda não tendo um
horário definido, reforçamos o apelo à
inscrição, que deve ser feito no cartório.

Inscrições para o CNE
Estão abertas as
inscrições para o
Agrupamento 191-
Aveiro nos dois primeiros
sábados, das 10h às 12h,
na nova sede em
construção, por trás do
Centro Saúde de Aveiro.
Qualquer informação
em  geral@agr191.cne-escutismo.pt ou
918621311.
Para o Agrupamento 794-Vilar as
inscrições estão abertas até ao final
do mês. Qualquer informação em
geral@agr794.cne-escutismo.pt ou
927992424.

Preparação para o Crisma
À semelhança do que temos feito,
teremos também um grupo de adultos
em caminhada de preparação para o
Crisma. Iniciará os seus encontros no dia
21 de Outubro, às 21h30, no centro
paroquial.
Todos os interessados em participar nesta
caminhada deverão, quanto antes, fazer
a sua inscrição no cartório paroquial.

Sínodo da Família
de 5 a 19 de Outubro
Decorre de 5 a 19 de Outubro a III
Assembleia Geral Extraordinária do
Sínodo dos Bispos com o tema “Os
desafios pastorais da família no
contexto da nova evangelização”.
Como disse o Papa Francisco no
twitter: “Sínodo é caminhar juntos mas
também rezar juntos”. Por isso
rezemos:

Oração à Sagrada Família

Jesus, Maria e José,
em vós contemplamos
o esplendor do amor verdadeiro,
a vós com confiança nos voltamos.

Sagrada Família de Nazaré,
fazei também que as nossas famílias se tornem
lugares de comunhão e cenáculos de oração,
autênticas escolas do Evangelho
e pequenas Igrejas domésticas.

Sagrada Família de Nazaré,
jamais haja nas famílias experiência
de violência, fechamento e divisão:
qualquer pessoa que tenha sido ferida ou
escandalizada
conheça em breve consolação e cura.

Sagrada Família de Nazaré,
o próximo Sínodo dos Bispos
pode despertar em todos a consciência
do caráter sagrado e inviolável da família,
a sua beleza no projeto de Deus.
Jesus, Maria e José,
ouvi, respondei a nossa súplica.

Amém.

Um Camponês desiludido,

Amante traído,

de um amor dorido

e não correspondido...

O amor do Deus Camponês

que ainda agora nos dá o Filho

não desespera, persiste

e espera as nossas uvas!

Seremos dignos do amor

do Senhor da Vinha,

produzindo frutos

e dando flor?

                                                  P.JAC


