INFORMAÇÕES

MAIO / JUNHO

2015

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).

31 de MAIO de 2015

REFLEXÃO

Dia 01 SEGUNDA-FEIRA - S. Justino, mártir
Tob 1, 3 – 2, 1b-8; Sal 111; Mc 12, 1-12
17h00 Reunião de Visitadores de Doentes, na sacristia de cima.
21h01 Reunião dos grupos de jovens do Arciprestado de Aveiro, em Aradas.
Dia 02 TERÇA-FEIRA - S. Marcelino e S. Pedro, mártires
Tob 2, 9-14; Sal 111; Mc 12, 13-17
21h00 Ensaio dos Coros do Arciprestado de Aveiro para preparar a Solenidade
do Corpo de Deus, na Sé.
21h30 Reunião da comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.
21h30 Reunião da ACR, na cave da igreja de Vilar.

Dia 06 SÁBADO - Santa Maria no Sábado – S. Norberto, bispo
Tob 12, 1. 5-15. 20; Sal Tob 13, 2; Mc 12, 38-44
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
20h00 Início das "Festas de Verão" da Paróquia, no Parque Municipal.
Dia 07 SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO – Ano B
Ex 24, 3-8; Sal 115; Hebr 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26
Missas: 8h30, 10h30 e 12h (Sé); 10h (Vilar)
Não há missa às 19h
16h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano, seguida de procissão eucarística
da Sé até à igreja da Vera Cruz.
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Dia 05 SEXTA-FEIRA - S. Bonifácio, bispo e mártir
Tob 11, 5-17; Sal 145; Mc 12, 35-37
15h00 Reunião das Responsáveis da Catequese da Infância, no salão nobre.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro "Nossa Senhora da Glória".

"Um só Deus em três Pessoas"
Terminado o Tempo Pascal, celebramos a solenidade da
Santíssima Trindade, mistério fundamental da nossa fé.
Foi Jesus quem nos revelou os segredos da vida divina.
Falou-nos do Pai que nos ama e nos quer ver felizes e Ele
próprio, apresentando-Se como Filho, o enviado do Pai,
anunciou e prometeu enviar o Espírito Santo, para
continuar a Sua obra.

Dia 03 QUARTA-FEIRA - SS. Carlos Lwanga e Companheiros, mártires
Tob 3, 1-11a. 16-17a; Sal 24; Mc 12, 18-27
Passeio do Grupo Geral Vida Ascendente.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 04 QUINTA-FEIRA - Tob 6, 10-11 – 7, 1. 9-17 – 8, 4-9a; Sal 127; Mc 12, 28b-34
17h00 Oração pelas vocações dinamizada pelas comunidades religiosas da
Paróquia, com Adoração ao Santíssimo, Vésperas e Eucaristia.
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Antes da subida ao céu, Jesus teve palavras que não
poderiam ser mais claras: "Todo o poder me foi dado no
céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações,
baptizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos mandei"
e acrescentou algo que em dia algum deveremos
esquecer, seja de sofrimento ou alegria, de esperança,
desilusão ou nostalgia, de solidão, medo ou angústia…:
"Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos".
Apesar da fragilidade das nossas forças, da
inconsequência dos nossos projectos e até das nossas
dúvidas e hesitações, não precisamos de mais. A
assistência permanente do Espírito Santo é âncora que
nos firma e defende e a certeza da fidelidade de Jesus
Cristo dar-nos-á a confiança, a liberdade e a ousadia,
para fazermos hoje o que foi confiado aos apóstolos:
testemunhar e proclamar fielmente o Evangelho, em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Corpo de Deus
- Festa Arciprestal

No próximo domingo, celebramos a
solenidade do Santíssimo Corpo e
Sangue de Cristo. As paróquias do
arciprestado de Aveiro reúnem-se
na Sé, às 16h, para, juntamente
com o Bispo Diocesano, celebrarem
a Eucaristia do Corpo de Deus e para
afirmarem publicamente a sua fé na
presença real de Jesus no Santíssimo
Sacramento, na procissão eucarística, logo a seguir à celebração.
Para preparar convenientemente a
celebração, já decorreram encontros
com os acólitos e os leitores. Para
os grupos corais do arciprestado, já
decorreu um ensaio, e esta terçafeira, às 21h, na Sé, decorrerá novo
ensaio.

Festas de Verão

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.

Peregrinação Paroquial
Ser Igreja alegre, sem fronteiras. É o sonho que nos impulsiona neste ano
pastoral, objectivado na promoção de experiências significativas e fortes
de encontro da comunidade.
Para tal, na reflexão levada a cabo no Conselho Pastoral Paroquial, achou-se
oportuno valorizar o Dia da Comunidade Paroquial e entendeu-se que este
ano o poderíamos celebrar com uma Peregrinação Paroquial. Assim, já pode
reservar 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!

Festa de Encerramento
da Catequese
No domingo, dia 14, termina a
nossa catequese. Queremos que
este dia, no Parque Infante D.
Pedro, seja de alegria e de festa.
Queremos ser Igreja alegre, sem
fronteiras. Contamos com todos,
porque sem a presença de um
qualquer elemento, a comunidade
fica mais pobre.

Programa:
10H30: Chegada ao Parque
(acolhimento);
11H30: Missa campal;
13H00: Almoço
(pode
ser
adquirido no Parque,
como habitualmente);
14H00: Jogos tradicionais;
15H00: O coreto d'Alegria;
17H00: Encerramento.
Neste dia, na nossa igreja, haverá
apenas a missa das 19h.

Renovações de
inscrição na catequese
Durante o mês de Junho, pode ser
feita, junto dos catequistas e nos
moldes habituais, a renovação da
inscrição para a catequese do
próximo ano. É conveniente que,
desde já, possamos ir organizando
o próximo ano.

Actividade
Arciprestal
de Jovens
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.
Inscrições junto dos animadores.
Os participantes (9.º ao 12.º ano)
são convidados a levar um bem
alimentar não perecível para apoiar
famílias carenciadas.

Gestos
solidários
Nesta recta final
de ano, queremos propor a
todos dois gestos
de partilha e
solidariedade em favor dos mais
carenciados. Pedimos para ajudar:
- Todo o tipo de material escolar,
para enviar para Moçambique,
através do Movimento Missionário
de Professores (MOMIP), dos
Missionários do Espírito Santo.
- Tampinhas plásticas, caricas e
rolhas de cortiça, para custear
tratamentos da pequena Miriam,
uma menina portuguesa, de 8 anos,
portadora de paralisia cerebral.
As ofertas de cada um podem ser
entregues na secretaria paroquial ou
então podem entregar-se em local
próprio na festa de encerramento da
catequese.

