INFORMAÇÕES

JANEIRO

2015

Dia 04 SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR – Ano B
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Cerimónia da entrega do Ramo da Irmandade do Santíssimo
Sacramento, seguindo-se almoço convívio.
15h00 Festa dos Reis no Patronato de Vilar.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

04 de JANEIRO de 2015

Lições de vida!
REFLEXÃO

Dia 05 SEGUNDA-FEIRA - 1 Jo 3, 22 – 4, 6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25
17h00 Reunião dos Visitadores de Doentes.
19h00 Celebração dos 50 anos da declaração de Santa Joana como Padroeira
da Diocese de Aveiro. Missa presidida por D. António Moiteiro.
Dia 06 TERÇA-FEIRA - 1 Jo 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44
21h30 Reunião de Direcção do Agrupamento 191 Aveiro.
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da
Iniciação Cristã, no centro paroquial.
Dia 07 QUARTA-FEIRA - S. Raimundo de Penaforte, presbítero
1 Jo 4, 11-18; Sal 71; Mc 6, 45-52
15h00 Reunião do Movimento Vida Ascendente.
18h00 Missa em Santiago.
21H15 Ensaio do CatedrAv, no salão nobre.
21h30 Reunião do grupo de reflexão do Conselho Pastoral, no centro
paroquial.

Dia 09 SEXTA-FEIRA - 1 Jo 5, 5-13; Sal 147; Lc 5, 12-16
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.
Dia 10 SÁBADO - B. Gonçalo de Amarante, presbítero
1 Jo 5, 14-21; Sal 149; Jo 3, 22-30
15h00 Reunião de pais das crianças não baptizadas que frequentam o 2.º ano
de catequese e seguintes.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 11 FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR – Ano B
Is 42, 1-4.6-7; Sal 28; Act 10, 34-38; Mc 1, 7-11
ou Is 55, 1-11; Sal Is 12; 1 Jo 5, 1-9; Mc 1, 7-11
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Apresentação à comunidade dos catecúmenos, na Sé.
16h00 Concerto solidário, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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Dia 08 QUINTA-FEIRA - 1 Jo 4, 19 – 5, 4; Sal 71; Lc 4, 14-22a
17h00 Oração pelas vocações dinamizada pelas comunidades religiosas da
Paróquia, com Adoração do Santíssimo, Vésperas e Eucaristia.
21h00 Formação Bíblica no Seminário de Aveiro.
21h30 Reunião geral do Agrupamento 794 Vilar.

Nº 1453

Na solenidade da Epifania, prestes a terminar o tempo de
Natal, ainda roucas as nossas vozes pelo canto do
Nascimento do Menino, e depois de celebrarmos a
Maternidade divina de Maria, a Igreja canta e encanta-se,
porque o Menino, adorado hoje pelos Magos, veio para toda
a humanidade e a todos oferece e garante um projeto de
Fraternidade, de Amor e de Paz.
À semelhança dos Magos, que reconheceram no Menino a
realeza, o poder e a humanidade de Deus e Lhe ofereceram
o que de melhor tinham, cada um de nós também é
responsável pelo projeto que o Menino nos vem revelar e
para o qual, desde já, nos convida a dar o nosso melhor.
Sem o saber, os Magos ensinam-nos que um homem, por
mais rico, poderoso e sábio, é maior, quando se assume
conscientemente criatura face ao Criador, diante de quem,
só de joelhos, se ganha verdadeira dignidade e grandeza;
por isso não hesitaram e, prostrados, adoraram o Menino.
Tão intenso foi esse encontro que Eles, verdadeiramente
renovados, voltaram para as suas terras, com novo ardor e
alegria, por outro caminho.
Assim também o encontro com Jesus não pode deixar
ninguém indiferente, e, como os Magos, havemos de
reconhecer que Deus nunca fecha portas e janelas, nem
nos coloca em becos sem saída, e, mesmo quando tudo
parece desabar, não se vislumbrando sequer um raio de luz,
aprenderemos com os Magos a não chorar a estrela
escondida ou a esperar que apareça, antes havemos de a
procurar, mesmo às apalpadelas, não desistindo da viagem.
Se assim for, estamos em boas condições para vivermos a
aventura de mais um ano, que Deus, por graça, nos concedeu
há dias iniciar.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Formação Bíblica
para todos!
Irá decorrer uma Formação Bíblica
sobre o tema "Génesis: da Criação à
Torre de Babel”. Esta iniciativa, aberta
a todos os interessados, decorrerá às
quintas-feiras, no Seminário de Aveiro,
das 21h às 22h30, nos dias 8, 15, 22 e
29 de Janeiro e 5, 12 e 19 de Fevereiro.
Será orientada pelo padre Júlio
Franclim e as inscrições devem ser
feitas quanto antes na secretaria
paroquial.

Festa de Reis em Vilar

Pensar a Comunidade

Este domingo, a partir das 15h, o salão
do Patronato de Nossa Senhora de
Fátima, em Vilar, irá encher para a já
habitual Festa dos Reis. A iniciativa é
promovida pelos diversos grupos e
movimentos do lugar e especialmente
direccionada para os mais idosos de
Vilar. A entrada é livre.

No plano pastoral da nossa Paróquia,
com o lema "Ser Igreja alegre, sem
fronteiras", um dos sonhos delineados
é o de proporcionar "experiências
significativas e fortes de encontro de
toda a comunidade". Conforme decisão
na primeira reunião deste ano do
Conselho
Pastoral
Paroquial,
constituiu-se um pequeno grupo com
o objectivo primordial de reflectir três
iniciativas habituais da Paróquia que,
revitalizadas, podem constituir
excelentes oportunidades para
reforçar a consciência de pertença à
comunidade. Essas iniciativas são a
oração mariana no mês de Maio, as
Festas de Verão e o Dia da Comunidade
Paroquial. Esse trabalho será iniciado
esta quarta-feira e a reflexão será
depois apresentada ao Conselho
Pastoral na reunião agendada para o
dia 5 de Fevereiro. Congrega-nos,
desde já, a certeza de que juntos
somos melhor Igreja, mais alegre e sem
fronteiras.

Cantar dos Reis
- Parabéns aos resistentes!
Livros de
Registos Paroquiais
No ano de 2014 a nossa Paróquia
celebrou e registou:
- Baptismo: 89
- Primeira Comunhão: 103
- Confirmação: 21
- Matrimónio: 34
- Óbito: 99

O frio da noite não foi ainda suficiente
para demover do cantar dos Reis cerca
de 40 pessoas, entre jovens da
catequese, catequistas e animadores,
escuteiros e dirigentes. Este ano
quisemos reassumir esta iniciativa como
experiência e oportunidade para
mostrar que somos e queremos
continuar a ser Igreja alegre, sem
fronteiras. Nas noites de 2 e 3 de
Janeiro percorremos algumas zonas da
Paróquia para cantarmos a alegria do
Natal e desejar a todos os paroquianos
um ano novo cheio de vida e de
bênçãos de Deus. Não deixaremos cair
a vontade nem o empenho para
continuar esta iniciativa e, se possível,
aumentar ainda o seu dinamismo e
envolvência. Parabéns, desde já, aos
resistentes!

Concerto Solidário

No próximo domingo, dia 11, às 16h,
na nossa igreja decorrerá um concerto
solidário a favor da ADAV. A concerto
apresenta-se Leonardo Moço que
trará obras para órgão de tubos de
Bach, Couperin, Daquin e Louis Vierne.
Esta organização decorre em parceria
com a EDMUSA que, no dia anterior
promove mais uma acção de formação
para organistas. Como complemento
desta formação, o acompanhamento
da Missa das 19h, do dia 11, estará a
cargo de dois participantes da
formação.
As famílias apoiadas pela ADAV, a quem
se destinam os géneros recolhidos,
necessitam especificamente de fraldas,
leite até doze meses e ainda leite UHT.

Santa Joana Princesa, Padroeira!
Assinalam-se esta segunda-feira os 50 anos do breve do Papa
Paulo VI que confirmou Santa Joana como padroeira da cidade
e da Diocese de Aveiro. Este domingo, D. António Moiteiro
preside à Eucaristia na igreja paroquial de Santa Joana, pelas
11h. Pelas 16h, realiza-se uma sessão evocativa na Igreja do
Convento de Jesus (Museu de Aveiro), com intervenções de
representantes da Diocese e da Câmara Municipal de Aveiro.
Segunda-feira, o Bispo de Aveiro preside à Eucaristia das 19h
na Catedral, com a presença de todas as irmandades da cidade.
Neste dia, na Sé, estará exposto o breve pontifício.

