INFORMAÇÕES

MAIO

2015

Dia 24 DOMINGO DE PENTECOSTES – Ano B
Act 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13 ou Gal 5, 16-25; Jo 20, 1923 ou Jo 15, 26-27; 16, 12-15
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
12h00 Festa da Palavra (4.º ano), na igreja.

24 de MAIO de 2015

REFLEXÃO

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - S. Beda Venerável – S. Gregório VII – S. Maria
Madalena de Pazzi - Sir 17, 20-28 (gr. 24-29); Sal 31; Mc 10, 17-27
Dia 26 TERÇA-FEIRA - S. Filipe Néri, presbítero
Sir 35, 1-15 (gr. 1-12); Sal 49; Mc 10, 28-31
21h00 Oração do Terço.
21h30 Reunião da comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.
21h30 Reunião de preparação da festa de encerramento da catequese, no
centro paroquial.
21h30 Ensaio dos Coros do Arciprestado de Aveiro para preparar a Solenidade
do Corpo de Deus, na Sé.

SEXTA-FEIRA - Sir 44, 1. 9-13; Sal 149; Mc 11, 11-26
Missa em Vilar.
Preparação para o Matrimónio, no centro paroquial.
Ensaio do Coro "Nossa Senhora da Glória".

Dia 30 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Sir 51, 17-27 (gr. 12-20); Sal 18 B; Mc 11, 27-33
RECOLHA DE ALIMENTOS PELO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
09h00 Preparação para o Matrimónio, na Casa das Dominicanas de Santa
Catarina de Sena.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
21h30 Procissão de velas em conjunto com a Paróquia da Vera Cruz, com
início nas igrejas de S. Francisco e Santo António.
Dia 31 SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IX do T.Comum) – Ano B
Deut 4, 32-34. 39-40; Sal 32; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
RECOLHA DE ALIMENTOS PELO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
12h00 Festa da Esperança (5.º ano) e Festa da Fé (6.º ano).
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Dia 29
17h00
21h30
21h30

Baptizados num só Espírito!
O Tempo Pascal termina hoje com a solenidade do
Pentecostes, aguardado pelos apóstolos e outros discípulos,
em ambiente de oração, como mandara Jesus. São 50 dias
em que a comunidade dos discípulos celebra em ambiente
de redobrada alegria a glória de Cristo Ressuscitado, que
na Ascensão" se elevou à vista deles e uma nuvem O
escondeu a seus olhos".
Agora, com a assistência do Espírito prometido e enviado,
os apóstolos têm todas as condições para levar com
fidelidade, clareza e alegria, a cabo, a missão de
"testemunhas da Ressurreição até aos confins do mundo…"
e a vivência do mandamento do amor, como Jesus dissera,
antes de subir para o Pai.

Dia 27 QUARTA-FEIRA - S. Agostinho de Cantuária, bispo
Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19 (gr. 1.4-15a.10-17); Sal 78; Mc 10, 32-45
10h00 Encerramento das atividades do Grupo Vida Ascendente.
17h00 Confissões para o 6.º ano, na igreja.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, no centro paroquial.
21h30 Reunião do Conselho Arciprestal de Pastoral, em S. Bernardo.
Dia 28 QUINTA-FEIRA - Sir 42, 15-26 (gr. 15-25); Sal 32; Mc 10, 46-52
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Como aos discípulos, também só o Espírito Santo nos faz,
sem medo, falar, hoje, de Jesus e da Sua obra, e nos
responsabiliza pelo anúncio e testemunho da Boa Nova,
cabendo-nos, doravante, ocupar o lugar e servir, segundo o
carisma de cada um, na construção da comunidade cristã.
Cheios do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, os apóstolos
perdem o medo e a vergonha, falam outras línguas,
testemunham com desassombro que "Jesus é o Senhor", o
Messias esperado, e até enfrentam com serenidade e alegria
a perseguição e o martírio.
Se isto aconteceu com os apóstolos, com tantos e tantas
ao longo da história da Igreja e também hoje em muitas
partes do mundo, acontecerá de igual modo connosco, se
deixarmos o Espírito Santo - que nos enriquece com os
Seus dons e nos dá igual têmpera - actuar livremente no
íntimo do nosso coração.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Festas de Verão e Dia da Comunidade
Desde o princípio da década de 80, do século passado, que a nossa
comunidade paroquial se organiza para dinamizar no Parque Infante D. Pedro
(Jardim Municipal) as tradicionais festas de Verão, no mês dos santos
populares. Este ano não será excepção e a nossa comissão de festas já deu
o "pontapé de saída" no trabalho preparatório. Nesse sentido, pode reservar
as noites de 6, 13, 20 e 23 para se deslocar ao Parque, a fim de, em conjunto,
promovermos espaços de convívio, de festa e de alegria. Nas noites de
sábado, além de poder jantar no Parque, pode esperar muita animação a
cargo de alguns grupos da comunidade. Já para a véspera de S. João, conte
também com as marchas populares.
Reserve também o Domingo, dia 14 de Junho, para a Festa de Encerramento
da Catequese. É certo que neste dia teremos missa campal, no Parque, mas
para a semana já diremos mais sobre o programa deste dia.
Entretanto, na reflexão levada a cabo no Conselho Pastoral Paroquial, achouse oportuno valorizar o Dia da Comunidade Paroquial e entendeu-se que este
ano o poderíamos celebrar com uma Peregrinação Paroquial. Assim, guarde
o dia 27 de Setembro, último Domingo desse mês, para celebrarmos o nosso
Dia da Comunidade, com uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora
da Lapa. Será, com certeza, um belo modo de iniciarmos o novo ano pastoral
confiando-nos à protecção da Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe!
Deste modo, com todas estas iniciativas pretendemos concretizar um dos
objectivos traçados no nosso plano pastoral: promover experiências
significativas e fortes de encontro da comunidade.

Mês de Maio - Mês de Maria
Oração do Terço

Na Sé (Igreja Matriz), às 21h30
Dia 25: Agrupamento 191-Aveiro
Dia 26: Catequese de Adultos e
Grupo de Preparação para o
Crisma (21h)
Dia 27: Leitores
Dia 28: Grupo Jovens+ (11.º ano)
Dia 29: OFS
Dia 30: Procissão de Velas e
encerramento do Mês de
Maria
Em Santo António às 18h30
Em Vilar às 21h
Em Santiago às 21h30
Nos Santos Mártires (Alboi) às 21h30

No próximo sábado, dia 30, a nossa
paróquia e a Vera Cruz unem-se para
uma procissão de velas em honra de
Nossa Senhora, na cidade de Aveiro.
Esta manifestação pública de fé vai
iniciar às 21h30, junto às igrejas de
S. Francisco e Santo António,
seguirá pelas Cinco Bicas, em
direcção à Sé, e descerá até à igreja
da Vera Cruz, onde terminará.

Actividade Arciprestal de Jovens

Convidamos todas as pessoas a
participar e a honrar Nossa Senhora
e pedimos, ainda, às que residem
nas ruas onde passa a procissão que
coloquem uma vela nas janelas ou
varandas.

Os Grupos de Jovens do Arciprestado de Aveiro
promovem no próximo dia 10 de Junho a actividade de
encerramento de ano pastoral.
“Ama e serás feliz!” é o tema da iniciativa que começará
junto à Igreja de Requeixo, às 9h30.
Os participantes são convidados a levar um bem
alimentar não perecível para apoiar famílias carenciadas.

