INFORMAÇÕES

FEVEREIRO

2015

Dia 08 DOMINGO V DO TEMPO COMUM – Ano B
Job 7, 1-4.6-7; Sal 146; 1 Cor 9, 16-19.22-23; Mc 1, 29-39
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
10h00 Formação para novos MEC's, no centro paroquial (termina às 18h).
16h00 Ordenação diaconal do João Santos presidida por D. António Moiteiro,
na Sé.
REFLEXÃO

08 de FEVEREIRO de 2015

Dia 09 SEGUNDA-FEIRA - Gen 1, 1-19; Sal 103; Mc 6, 53-56
20h00 Encontro de assistentes dos agrupamentos de escuteiros, no
Seminário de Aveiro.
Dia 10 TERÇA-FEIRA - S. Escolástica, virgem
Gen 1, 20 – 2, 4a; Sal 8; Mc 7, 1-13
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da
Iniciação cristã, no centro paroquial.
21h30 Reunião de catequistas da adolescência e animadores juvenis, no
centro paroquial.
Dia 11 QUARTA-FEIRA - Nossa Senhora de Lurdes
Gen 2, 4b-9. 15-17; Sal 103; Mc 7, 14-23
DIA MUNDIAL DO DOENTE (ver programa no interior)
15h00 Reunião de todas as voluntárias da Rouparia Solidária, no Mercado de
Santiago.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 13 SEXTA-FEIRA - Gen 3, 1-8; Sal 31; Mc 7, 31-37
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Assembleia paroquial para responder ao inquérito do Sínodo da Família,
no centro paroquial.
Dia 14 SÁBADO - S. Cirilo, monge e S. Metódio, bispo, Padroeiros da Europa
Act 13, 46-49; Sal 116; Lc 10, 1-9
Encontro dos +novos do pré-Seminário.
15h30 Profissões e Admissões à OFS. Missa presidida pelo Bispo Diocesano, na
igreja de Santo António.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 15 DOMINGO VI DO TEMPO COMUM – Ano B
Lev 13, 1-2. 44-46; Sal 31; 1 Cor 10, 31– 11, 1; Mc 1, 40-45
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
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Dia 12 QUINTA-FEIRA - Gen 2, 18-25; Sal 127; Mc 7, 24-30
09h30 Reunião arciprestal do Clero, no Seminário Dehoniano.
21h00 Formação Bíblica no Seminário de Aveiro.

Nº 1458

Um dia em cheio!
Assim eram os dias de Jesus, sempre cheios, cheios como
um ovo! Sem pressas nem intervalos, para todos havia
um olhar de compreensão, uma palavra de coragem, uma
oração de bênção ou um gesto de cura. Ninguém era
estranho para Jesus, nem dEle se afastava indiferente.
"Todos te procuram", dizia Simão, num misto de
inquietação, impaciência e admiração. E Jesus, com
simplicidade, lembra que não veio para exercer medicina
ou enfermagem, mas para dizer a todos que cada pessoa,
apesar do sofrimento por mais doloroso, nasceu para
ser feliz e que o sofrimento jamais deverá ser
considerado castigo de Deus e obstáculo ao Seu amor.
Por isso, respondeu logo a Simão: "vamos a outros
lugares… a fim de pregar aí também".
Tão grande era a Boa Nova a comunicar e tantas as
pessoas que se acotovelavam para O ver, ouvir e tocar,
que não deixava de fazer de noite o que não podia fazer
de dia: rezar. Assim O encontram neste domingo a
aproveitar para tal o necessário tempo de descanso!
Como discípulos, importa descobrir que há um só verbo
a aprender a conjugar bem - SERVIR; outra ambição Jesus
não tem, nem outro projecto também. Por aqui passa o
segredo da Sua autoridade. E da "nossa" também.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Dia do Doente em Aveiro

Uma Família Católica
Uma família católica, marido e esposa,
com seis filhos na terra e um no céu,
estará connosco no dia 21, na segunda
edição do Fórum de Pais.
Trata-se de um espaço de reflexão e
partilha para todos as famílias das
crianças, adolescentes e jovens da
nossa
catequese
e
demais
interessados. "A Família, Escola de Fé"
é o tema deste segundo encontro que
começa às 15h, no Salão das Florinhas
do Vouga, com entrada pelo nosso
centro paroquial. Se quiser conhecer
melhor a Família Power visite desde já
o seu blogue familiar:
http://umafamiliacatolica.blogs.sapo.pt

Caminhada de Quaresma:

"Jesus é o Filho de Deus: Escuta-O"
"Jesus é o Filho de Deus: Escuta-O" é o lema
que nos congrega durante o caminho de
preparação da Páscoa e baseia-se na Liturgia
da Palavra dos Domingos da Quaresma.

Local: Lar das Dominicanas, no Bairro
de Santiago:
10h00 Acolhimento
10h30 Oração inicial
11h00 Reflexão: Direitos e Deveres dos
Doentes
12h30 Almoço partilhado (cada pessoa
deve levar o seu almoço). Será
servida uma sopa quente aos
participantes
14h30 Plenário
15h30 Preparação da Eucaristia
16h00 Celebração da Eucaristia (no
Hospital de Aveiro)
17h00 Bênção final

Esta proposta dos Secretariados Diocesanos
da Educação Cristã estabelece como símbolo
da caminhada uma árvore com ramos secos
que será colocada na quarta-feira de Cinzas,
na igreja, e enriquecida nas eucaristias
dominicais.
Semana a semana distribuiremos a todos uma folha com uma proposta para leitura
orante da Bíblia (Lectio Divina), em família.
Às crianças e adolescentes da catequese entregaremos em cada semana um
pequeno folheto com uma proposta de oração que se pretende que seja trazida
no domingo seguinte para a Eucaristia, a fim de colocar na árvore, símbolo da
nossa caminhada.
Aos jovens entregaremos um desdobrável com proposta de oração para o tempo
quaresmal.
O objectivo de tudo isto é proporcionar a todos um caminho de preparação para
a celebração do Mistério Pascal de Jesus, o mistério central da nossa fé.

Missão Ambiente
Sínodo sobre a Família: Vamos responder!

Oficinas de Oração e Vida
Começa esta segunda-feira, na Igreja
de Santo António, uma Oficina de
Oração e Vida, orientada pelo
Movimento Vida Ascendente. Está
aberta a todos os interessados e
decore durante 16 semanas.

O Agrupamento 191 Aveiro, está a
participar nesta campanha lançada
pela VALORMED. Todos os que possam
ajudar na entrega de embalagens,
blisters, frascos, ampolas, bisnagas,
etc...junto das farmácias ou
pessoalmente aos escuteiros do
agrupamento. No próximo dia 14 de
Fevereiro irão andar pela paróquia a
distribuir panfletos a explicar os
diversos pontos de recolha.

Para ajudar a responder ao inquérito
do Sínodo dos Bispos dedicado à Família
teremos esta sexta-feira, às 21h30, uma
assembleia paroquial. A porta do centro
paroquial está aberta a todos,
especialmente aos agentes de pastoral
dos diferentes grupos da comunidade.
Porque é hora de dizermos o que
pensamos, porque a Igreja é Povo de
Deus e porque todos os contributos
são bem vindos, desafiamos à presença
nesta noite, de sexta-feira 13. No site
da paróquia ou na secretaria poderá
aceder ao documento que será
disponibilizado aos presentes nesta
assembleia.

Aceitemos o convite e o desafio que
o Papa lança a todos os cristãos neste
sínodo sobre a Família.

