INFORMAÇÕES

MARÇO / ABRIL

2015

Dia 29 DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR – Ano B
Is 50, 4-7; Sal 21; Filip 2, 6-11; Mc 14, 1 - 15, 47 ou Mc 15, 1-39
MUDANÇA DE HORA - à 1h adiante o seu relógio 60min.
Missas: 8h30, 11h (com início em S.Francisco) e 19h (Sé); 10h (Vilar)
11h00 Eucaristia com Bênção dos Ramos no largo das igrejas de S. Francisco
e Santo António e procissão para a Catedral.
21h00 Ensaio para todos os coros paroquiais para preparação da Semana Santa.

29 de MARÇO de 2015

REFLEXÃO

Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - Is 42, 1-7; Sal 26; Jo 12, 1-11
Confissões das 9h às 12h e 15h às 17h.
21h00 Ensaio para todos os coros paroquiais para preparação da Semana Santa.
Dia 31 TERÇA-FEIRA - Is 49, 1-6; Sal 70; Jo 13, 21-33.36-38
Confissões das 9h às 12h e 15h às 17h.
09h00 Visita guiada à exposição "Paschalis Atrium", pela Dra. Madalena
Cardoso da Costa.
21h00 Ensaio para todos os coros paroquiais para preparação da Semana Santa.

Dia 04 SÁBADO SANTO
Confissões das 10h às 12h.
09h30 Oração de Laudes.
21h30 Celebração da Vigília Pascal da Ressurreição do Senhor.
Dia 05 DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR – Ano B
Act 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8; Jo 20, 1-9
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé); 9h (santiago); 10h (Vilar)
15h00 Visita Pascal em Vilar.
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Dia 03 SEXTA-FEIRA SANTA
Confissões das 10h às 12h e das 15h às 17h.
09h30 Oração de Laudes.
17h30 Celebração litúrgica da Paixão e Morte do Senhor.
21h30 Procissão comemorativa do Enterro do Senhor desde a igreja da Vera
Cruz até à Catedral.

Semana Maior!
Começamos a Semana Santa, como sempre, de forma
desconcertante, com palmas e hossanas festivos no
Domingo de Ramos e a proclamação do Evangelho da
Paixão e Morte de Jesus.
É grande esta semana, é a maior e mais santa e é por
graça do que nela celebramos que o vale, que é a nossa
vida, não deixando de ser de lágrimas e dor, se torna
em "Vale dos redimidos" e não em "vale dos caídos".
Sim, continuando a viver como num "vale", é graças à
Páscoa do Senhor, que ousaremos olhar o alto e subir a
vertente do monte, ainda que seja íngreme,
ensanguentados e encharcados, até ao cume da
montanha, onde Deus Se nos revela plenamente e
aguarda com infinito amor.

Dia 01 QUARTA-FEIRA - Is 50, 4-9a; Sal 68; Mt 26, 14-25
Confissões das 9h às 12h e 15h às 17h.
15h00 Reunião dos grupos de Vida Ascendente, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
19h00 Visita guiada à exposição "Paschalis Atrium", pela Dra. Madalena
Cardoso da Costa.
21h00 Ensaio para todos os coros paroquiais para preparação da Semana Santa.
Dia 02 QUINTA-FEIRA SANTA
Confissões das 15h às 17h.
10h00 Eucaristia Crismal, com a renovação dos compromissos sacerdotais, e a
bênção dos óleos.
21h30 Eucaristia da Ceia do Senhor, com lava-pés.
24h00 Adoração noturna do Santíssimo Sacramento:

Nº 1465

Semana da Paixão de Cristo, esta é a semana de todas
as paixões humanas: a traição de um companheiro, a
negação de um amigo, a venda de um inocente pelas
autoridades religiosas, a exigência de morte, pela
populaça amotinada, a quem passou a vida a fazer só o
bem, o abandono do mestre pelos discípulos, o riso e
escárnio dos mirones e soldados que assistem à morte
do inocente… por fim, só a mãe do condenado, um
homem e umas poucas mulheres permanecem fiéis, em
silencioso respeito e amorosa contemplação!
A nossa vida tem de tudo isto, mas a última palavra é a
do Amor, que nos há-de surpreender na madrugada do
primeiro dia da semana. Até lá vivamos piedosamente
estes dias santos.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Celebrações Litúrgicas da Semana Santa

Da Semana Santa à Oitava de Páscoa
A Semana Santa, o Tríduo Pascal, o Dia de Páscoa e a sua
Oitava, na nossa Paróquia, congregam, este ano, além
das habituais celebrações litúrgicas presididas pela
primeira vez pelo nosso Bispo, D. António Moiteiro, uma
exposição de arte sacra e ainda momentos musicais.
No átrio da nossa igreja está patente uma exposição de
arte sacra, que se prolongará até ao dia 12 de Abril.
"Paschalis Atrium" é o título da exposição que pretende
mostrar e valorizar o património artístico da nossa catedral, estabelecendo, ao
mesmo tempo, a ligação entre a arte sacra e o ano litúrgico, especialmente o
Tríduo Pascal. Iluminamos duas esculturas muito significativas da nossa igreja (o
Cruzeiro de S. Domingos e a Deposição de Cristo no Túmulo) e acrescentamos uma
cromolitografia pascal, arte déco, que faz parte de um calendário litúrgico que
figura no nosso espólio. Assim iluminadas que estas obras de arte ajudem a iluminar
também a celebração do mistério central da nossa fé.
Para o dia 11 de Abril, às 16h, está marcado um concerto de órgão de tubos a
cargo de alunos do mestrado e licenciatura em Órgão, da Universidade de Aveiro,
que promoverão a Audição Integral da Colecção de Prelúdios-Corais do Orgelbüchlein,
de Johann Sebastian Bach.
Já fora da Oitava de Páscoa, no dia 17 de Abril, às 21h30, as paróquias do arciprestado
de Aveiro unem-se para organizar um concerto espiritual a cargo de Teresa
Salgueiro, que traz à nossa igreja a oratória "Cânticos da Tarde e da Manhã". A
entrada é livre, havendo a possibilidade de comprar o CD e o programa do concerto.

QUINTA-FEIRA SANTA - 02 de Abril:
10h00 - Eucaristia Crismal, com a
renovação
dos
compromissos
sacerdotais, e a bênção dos óleos.
21h30 - Eucaristia da Ceia do Senhor,
com lava-pés.
Obs. - As ofertas dos fiéis serão para os
pobres da paróquia apoiados pela
Conferência Vicentina.

24h00 - Adoração noturna do
Santíssimo Sacramento
SEXTA-FEIRA SANTA - 03 de Abril:
09h30 - Oração de Laudes.
17h30 - Celebração litúrgica da Paixão
e Morte do Senhor.
Obs. - As ofertas dos fiéis são destinadas
às comunidades cristãs dos Lugares Santos
da Palestina (Terra Santa).
- A Igreja concede a indulgência plenária
aos fiéis que participarem na celebração
da Paixão do Senhor (Enc. Ind., nº 17).

21h30 - Procissão comemorativa do
Enterro do Senhor desde a igreja da
Vera Cruz até à Catedral.

SÁBADO SANTO - 04 de Abril:
09h30 - Oração de Laudes.
21h30 - Celebração da Vigília Pascal
da Ressurreição do Senhor.
Obs. - Cada um dos participantes deve levar
uma vela. (Temos velas à disposição).
- A Igreja concede a indulgência plenária
aos fiéis que, participando na celebração
da Vigília Pascal, renovarem as promessas
baptismais (Enc. Ind., nº 70).

DOMINGO DE PÁSCOA - 05 de abril:
09h00 - Eucaristia em Santiago
10h00 - Eucaristia em Vilar
10h30, 12h00 e 19h00 - Eucaristia na
Catedral.
15h00 - Visita Pascal em Vilar
Obs. - A Igreja concede a indulgência
plenária a quem receber a bênção dada pelo
Santo Padre "urbi et orbi", mesmo pela rádio
ou pela televisão (Enc. Ind., nº 12).

A Missa Crismal e as celebrações do
Tríduo Pascal serão transmitidas no
canal de TV online da Diocese.

Adoração Nocturna
00h-01h:
01h-02h:
02h-03h:
03h-04h:
04h-05h:

Adolescentes e Jovens da Catequese e Escuteiros
Grupos Corais
Lugar de Vilar
Bairro de Santiago, Zeladoras, Vicentinas e Visitadores
Catequistas, Oficinas de Oração, Vida Ascendente, Cursos de
Cristandade e Rosaristas
05h-06h: Leitores e MEC's
06h-07h: Irmandades, OFS, Pastoral Familiar e ENS
07h-08h: Consagradas

Retiro de Doentes em Fátima
De 10 a 13 de Junho terá lugar em Fátima um retiro para doentes e pessoas em
luto. As inscrições são gratuitas e decorrem até ao dia 30 de Abril, pedindo-se
apenas uma contribuição para a viagem. As inscrições podem ser feitas na
secretaria paroquial ou pelos contactos 234045494 ou 965416764.

Caminhada de Quaresma: "Faz da Páscoa de Jesus a tua Páscoa!"
Chegamos à Semana Maior, a Semana Santa, e a nossa caminhada diocesana traz
mais um desafio: "Faz da Páscoa de Jesus a tua Páscoa!"
Na semana que se inicia com o Domingo de Ramos, além da lectio
divina que nos é proposta a todos, somos igualmente convidados a
participar plena e conscientemente nas celebrações do Tríduo
Pascal, que condensam o Mistério central da nossa fé, a Paixão,
Morte e Ressurreição de Jesus.
O caminho que fizemos ao longo das semanas da Quaresma chega à
sua consumação: a hora de Jesus é também a nossa hora. Façamos,
então, da Páscoa de Jesus a nossa Páscoa.

