INFORMAÇÕES

JUNHO

2015

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
Não há missa às 19h
Missas: 8h30, 10h30 e 12h (Sé); 10h (Vilar)
16h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano, seguida de procissão eucarística
da Sé até à igreja da Vera Cruz.
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Dia 08 SEGUNDA-FEIRA - 2 Cor 1, 1-7; Sal 33; Mt 5, 1-12
REFLEXÃO

Dia 09 TERÇA-FEIRA - S. Efrém, diácono e doutor da Igreja
2 Cor 1, 18-22; Sal 118; Mt 5, 13-16
21h30 Reunião da comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.
Dia 10 QUARTA-FEIRA - S. Anjo da Guarda de Portugal
Dan 10,2a.5-6.12-14ab ou Ex 23,20-23a; Sal 90; Lc 2, 8-14
Não há Cartório.
09h30 Actividade Arciprestal de Jovens, em Requeixo, até às 16h.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 11 QUINTA-FEIRA - S. Barnabé, Apóstolo
Act 11, 21b-26; 13, 1-3; Sal 97; Mt 10, 7-13

Dia 13 SÁBADO - S. António de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja
Sir 39, 8-14 (gr. 6-11); Sal 18 B; Mt 5, 13-19
08h30 Missa na Igreja de Santo António (não há missa na Sé).
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
20h00 "Festas de Verão" da Paróquia, no Parque Municipal.
Dia 14 DOMINGO XI DO TEMPO COMUM – Ano B
Ez 17, 22-24; Sal 91; 2 Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34
Missas: 19h (Sé) Não há missas às 8h30, 10h30, 12h e 10h (Vilar).
14h30 Formação para os Ministros Extraordinários da Comunhão, no Seminário.
FESTA DE ENCERRAMENTO DA CATEQUESE
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.

A festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo,
instituída no século XIII, é a resposta do Povo de Deus às
dúvidas de então, sobre a presença real do Senhor nas
espécies eucarísticas do pão e do vinho. E, como sempre,
graças ao Espírito Santo, a Igreja, no meio de dúvidas e
incertezas, mantém-se fiel ao Evangelho, conforme a
promessa e a vontade de Jesus!
Esta Festa, calendarizada hoje para o domingo a seguir
à solenidade da Santíssima Trindade, é, de algum modo,
o prolongamento festivo e solene da Missa da Ceia do
Senhor, celebrada em Quinta-feira Santa, em que Jesus
Se torna para nós " Pão vivo descido do Céu", segundo
as Suas palavras.
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Dia 12 SEXTA-FEIRA - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – SOLENIDADE
Os 11, 1. 3-4. 8c-9; Is 12, 2. 3. 4bcd. 5-6; Ef 3, 8-12. 14-19; Jo 19, 31-37
Jornada de Oração pela Santificação dos Sacerdotes
12h00 Missa no Seminário Dehoniano, em Esgueira.
15h30 Missa no Carmelo de Cristo Redentor, em S. Bernardo.
17h00 Missa em Vilar.
21h00 Ensaio para todos os coros da Paróquia, na Igreja, para preparar a
Missa de domingo de Encerramento da Catequese.

"…Isto é o Meu Corpo"!

O pão, tão caro e comum na alimentação, transformandose em Eucaristia, é mais um sinal do Amor fiel e
apaixonado de Jesus pela humanidade, realizando, uma
vez mais, a Sua promessa de estar connosco até ao fim
dos tempos.
Como não adorar, bendizer e louvar o Senhor, por esta
forma tão discreta, familiar e eficaz, de presença no
meio do Seu povo? A Igreja, que através dos tempos
vem repetindo os gestos e as palavras de Jesus, não se
cansa de agradecer este Dom, e hoje, dia da Eucaristia,
convida-nos a participar, ainda com maior alegria e
solenidade, neste Banquete Sagrado, verdadeiro Mistério
da Páscoa de Cristo continuado na Páscoa dos cristãos.
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A Comunicação na Liturgia
O Secretariado
Nacional
de
Liturgia vai realizar de 27 a 31 de
Julho, em Fátima, o 41.º Encontro Nacional de
Pastoral Litúrgica que terá como tema
"A Comunicação na Liturgia".
A Diocese de Aveiro tem marcado a sua
presença de forma significativa desde
o primeiro encontro. Estes encontros
nacionais de pastoral litúrgica são uma
oportunidade de formação que tem
dado os seus frutos junto dos diversos
agentes pastorais, sobretudo os que
exercem ministérios litúrgicos, consagrados, catequistas e cristãos jovens
e adultos, envolvidos e empenhados nas
comunidades.
A inscrição pode ser feita na nossa
secretaria sabendo que a Paróquia assume o valor da inscrição para os adultos e do alojamento para os jovens
interessados.
Os inscritos terão uma reunião preparatória no dia 15 de Julho (quarta-feira), às 21h30, no nosso Centro Paroquial, quando também serão expostas
as questões relativas ao transporte.

Ministros Extraordinários
da Comunhão
Vai decorrer no próximo domingo, no
Auditório do Seminário de Aveiro, o
quarto momento de formação permanente dos MEC. O encontro começará às 15h00. Além do tema de formação, apresentado pelo padre Georgino
Rocha, será a oportunidade para a
apresentação do novo Secretariado
Diocesano de Liturgia.

Festa de Encerramento
da Catequese
No próximo domingo 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. Bem sabemos das muitas solicitações e até dos
exames nacionais de muitos dos nossos jovens... Mesmo assim arriscamos
ser Igreja que se recusa ficar parada
e fechada. Por isso, contamos com
todos, para viver esta experiência de
festa e convívio.

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 este 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.

Ano da Vida Consagrada - Nov.2014 - Fev.2016
Estamos a viver um ano dedicado à Vida Consagrada, até 2 de Fevereiro
de 2016, por determinação do Papa Francisco. Por isso, e dada a bela e
luminosa presença de institutos religiosos e seculares na nossa Paróquia, publicamos mais um testemunho.

CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
QUEM SOMOS?
Somos uma família religiosa, fundada em
1923 por Luiza Andaluz, em Santarém, chamada a participar na missão de Jesus Cristo Sacerdote, o enviado do Pai, tendo
Maria como exemplo de vida e missão.
Vivemos de forma específica a comunhão
com todo o povo sacerdotal, sentindo,
pensando, sofrendo e trabalhando com
ele, na unidade da Igreja. Contemplativas
na acção e numa contemplação activa,
estamos atentas às urgências do Reino
de Deus e concretizamos a nossa missão
em convergência com o Ministério sacerdotal, cooperando com os Ministros Ordenados no seu serviço à comunidade
humana e cristã.
A FUNDADORA
LUIZA ANDALUZ nasceu a 12 de Fevereiro
de 1877, em Santarém, numa época
marcadamente anticlerical e de várias lutas políticas. A sua firmeza na fé e audácia
humana levaram-na muito cedo a
compremeter-se nas obras apostólicas
carecidas de uma acção dinamizadora,
devido à desorganização e abandono pro-

vocados pela perseguição religiosa do tempo.
Apenas com 14 anos assumiu a pedido do
Cardeal Neto, a missão de incrementar
uma obra social para crianças pobres e
abandonadas. Luiza Andaluz, mais tarde
sentiu vivamente que Deus a chamava a
fundar uma congregação religiosa.
A 13 de Maio de 1923, reuniu-se em Fátima com um grupo de senhoras para consagrarem a Congregação nascente à maternal protecção de Maria. A primeira
comunidade veio a abrir na casa de seus
pais, em Santarém, a 15 de Outubro desse mesmo ano.
Em 1939, o Cardeal Cerejeira aprovou o
Instituto das Servas de Nossa Senhora de
Fátima, que, em 1981, foi constituído de
direito pontifício pelo Papa João Paulo II.
Actualmente estamos em Portugal, Angola, Moçambique, Guiné, Brasil e Bélgica.
Em Portugal temos várias comunidades.
Para Aveiro viemos em 1986 e estamos
inseridas nesta paróquia de Nossa Senhora da Glória onde trabalhamos, mais propriamente na catequese, liturgia e pastoral dos doentes.

Gestos solidários
Nesta recta final de ano, queremos propor a todos dois gestos de partilha
e solidariedade em favor dos mais carenciados. Já recebemos alguns
contributos mas continuamos a pedir 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.

