INFORMAÇÕES

OUTUBRO

2014

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.
REFLEXÃO

12 de OUTUBRO de 2014

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - Gal 4, 22-24, 26-27, 31 – 5, 1; Sal 112; Lc 11, 29-32

Aniversário da Criação da Paróquia (179 anos)
09h00
15h00

Missa na Capela do Alboi, em sufrágio dos habitantes já falecidos.
Início das Oficinas de Oração e Vida, na igreja de S. Francisco.

Dia 14 TERÇA-FEIRA - S. Calisto I, papa e mártir
Gal 5, 1-6; Sal 118; Lc 11, 37-41
09h30 Reunião do Clero do Arciprestado, Seminário Dehoniano em Esgueira.
21h00 Reunião da Direcção do Patronato "Nossa Senhora de Fátima", em Vilar.
Dia 15 QUARTA-FEIRA - S. Teresa de Jesus, virgem e doutora da Igreja
Gal 5, 18-25; Sal 1; Lc 11, 42-46
18h00 Início das comemorações do V centenário do nascimento de Santa
Teresa de Ávila, com missa no Carmelo de Cristo Redentor.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, no salão Nª. Srª. da Glória.
21h15 Assembleia arciprestal sobre a exortação “A Alegria do Evangelho”, no
salão da Junta de Freguesia de Santa Joana.

Dia 17 SEXTA-FEIRA - S. Inácio de Antioquia, bispo e mártir
Ef 1, 11-14; Sal 32; Lc 12, 1-7
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Reunião com pais do 5.º ao 8.º ano de catequese, no centro paroquial.
Dia 18 SÁBADO - S. Lucas, Evangelista – FESTA
2 Tim 4, 9-17b; Sal 144; Lc 10, 1-9
15h00 Preparação para o Sacramento do Baptismo.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 19 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 45, 1, 4-6; Sal 95; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES (os ofertórios destinam-se às missões)
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - Ef 2, 1-10; Sal 99; Lc 12, 13-21
21h30 Reunião com pais do 9.º ao 12.º ano de catequese, no centro paroquial.
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Dia 16 QUINTA-FEIRA - S. Hedwiges, religiosa – S. Margarida Maria Alacoque,
virgem – Ef 1, 1-10; Sal 97; Lc 11, 47-54
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Convocados… mas limpinhos!
À mesa fazem-se negócios e
amizades, partilham-se
segredos e cumplicidades,
celebra-se a vida…! Não
estranhemos que na liturgia
deste domingo se desenvolva
o tema de um banquete
festivo para designar o Reino
de Deus. A partir desta
experiência convivial compreendemos melhor a alegria, a comunhão e a festa
que Deus prepara para todos os povos, realizando, assim, o sonho de plenitude e
felicidade acalentado no íntimo do coração de cada ser humano.
A realização deste sonho, não esqueçamos, não depende tanto da satisfação das
necessidades humanas, ainda que fundamentais, mas da orientação responsável
que cada um der à sua própria vida, pois, sendo todos convidados, está nas
nossas mãos declinar o convite, por termos outras prioridades ou defendermos
outros valores que não os de Jesus Cristo. É Esse - e só Esse - quem dá sentido,
valor e vigor à vida de todos e todos os dias.
Não basta exibir o convite para aparecer na festa, segundo o Evangelho deste
domingo. É necessário cuidar do vestuário, que, sem ser novo ou de rigor, deve
estar, ainda que remendado, lavadinho e a cheirar bem, a cheirar a caridade. E
disso não nos dispensa Deus, porque depende de cada um.
No banquete nupcial tão cuidadosamente preparado, Deus revela a universalidade
do Seu Amor, a Sua Paciência e Compaixão inesgotáveis e o respeito sagrado pela
nossa liberdade. Ninguém estará na Festa envergonhado ou contrafeito, nem a
olhar o relógio à espera do "bolo de noiva", porque a Festa é de felicidade plena
e alegria eterna.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
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Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Assembleias arciprestais

Somos todos convidados!

Começou a catequese!

Catequese de Adultos

Somos todos convidados
Haja festa e alegria
Em cada santa Eucaristia:

Passou a primeira semana da
catequese. A alegria própria das
crianças, adolescentes e jovens voltou
a morar no nosso centro paroquial.
Juntos podemos fazer com que cada
um e cada uma chegue a um encontro
pessoal e íntimo com Jesus, nosso
amigo. E nesta tarefa pais, catequistas
e comunidade são imprescindíveis.
Aos pais, que pediram a catequese para
os seus filhos, pedimos, desde já, que
agendem as reuniões marcadas para
este mês. Assim sendo:
n Pais do 1.º ao 4.º ano - dia 25 de
Outubro, 15h, no salão das
Florinhas;
n Pais do 5.º ao 8.º ano - dia 17 de
Outubro, às 21h30, no centro
paroquial;
n 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.

Começará no dia 21 de Outubro, às
21h30, o grupo de catequese de
adultos destinado a pessoas que,
tendo já celebrado os sacramentos da
Iniciação Cristã, desejem aprofundar
a sua fé. A inscrição deve ser feita no
cartório.

O banquete saboroso
Preparado com amor
Por Jesus Cristo Senhor.
Duas
noites
dedicadas
ao
conhecimento
da
exortação
apostólica "Evangelii Gaudium" a fim
de, a partir dela, (a)colher os desafios
do Papa Francisco que podem e
devem inspirar o plano pastoral para
toda a Diocese. É isso que irá
acontecer esta quarta-feira, dia 15, e
na próxima, dia 22. Ambos os encontros
decorrerão no salão da Junta de
Freguesia de Santa Joana, às 21h15.
São encontros para todos os agentes
de pastoral, concretamente todos os
que se dedicam à evangelização
(catequistas, animadores, chefes de
escuteiros), à liturgia (cantores,
leitores, acólitos, zeladoras, ministros
extraordinários da comunhão), à
caridade (visitadores de doentes,
vicentinas), à pastoral familiar, às
irmandades, às religiosas e consagradas
seculares, e ainda aos elementos de
todos os movimentos de apostolado
existentes na nossa comunidade.
Teremos a graça de encontrar o nosso
bispo, D. António Moiteiro, que deste
modo vai conhecendo os arciprestados
que constituem a nossa diocese. Mais
de mil pessoas em toda a diocese já
participaram
nestas
sessões
arciprestais.
Ninguém se sinta dispensado porque
aquilo que diz respeito a todos deve
ser reflectido por todos. Se necessitar
de transporte informe a nossa
secretaria paroquial.

Sacramento admirável
Plenitude de doação
Para nossa salvação.
Não é refeição descartável
Que dispense a conversão
Do nosso pobre coração.
Saibamos agradecer
A Quem todo se ofereceu
No altar da santa Cruz.
Dele podemos viver
Na terra e um dia no céu
Onde nos abraça, Jesus!
P.JAC

Preparação para o Crisma
O 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 com vista à preparação para
a celebração dos sacramentos da
Iniciação Cristã deverão fazer a sua
inscrição no cartório paroquial.

Voluntariado Missionário
Vai decorrer no dia 25 de Outubro,
pelas 10h30, no Centro Universitário
de Fé e Cultura (CUFC) uma sessão de
esclarecimento sobre Voluntariado
Missionário Internacional. Este
Voluntariado, dinamizado pelo
Secretariado Diocesano de Animação
Missionária, em coorperação com a
ORBIS, destina-se a proporcionar a
jovens e adultos formação necessária
para partir para missões em países de
expressão em língua portuguesa.
Qualquer informação ou esclarecimento necessário, pode ser
solicitando
via
email
para
voluntariado.sdam@diocese-aveiro.pt.

Sínodo da Família - de 5 a 19 de Outubro
Está passada a primeira semana de trabalho no
Sínodo dos Bispos, que decorre no Vaticano e
reflecte sobre "os desafios pastorais da família no
contexto da evangelização". O porta-voz do
Vaticano explicou que durante as sessões de
trabalho houve duas posições sobre o acesso dos
divorciados em segunda união aos sacramentos.
"Há uma linha que fala com muita decisão do anúncio do Evangelho do matrimónio,
o qual exige a afirmação de que não é possível a admissão aos Sacramentos de
divorciados recasados, se tiver havido um enlace matrimonial válido", explicou,
acrescentando que "há outra linha que, não negando de modo algum a
indissolubilidade do matrimónio na proposta do Senhor Jesus, quer ver as situações
vividas na chave da misericórdia". Os trabalhos prosseguem e a nossa oração
continua a ser oportuna e necessária.

