JULHO

INFORMAÇÕES

2015

Dia 19 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM – Ano B
Jer 23, 1-6; Sal 22; Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Festa de Vilar em honra de Nossa Senhora da Victória:
10h00 - Missa;
17h00 - Procissão Eucarística.
REFLEXÃO

19 de JULHO de 2015

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - S. Apolinário, bispo e mártir
Ex 14, 5-18; Sal Ex 15, 1-2; Mt 12, 38-42
19h00 Cerimónia da entrega do ramo à nova comissão de festas de Vilar.
Dia 21 TERÇA-FEIRA - S. Lourenço de Brindes, presbítero e doutor da Igreja
Ex 14, 21 – 15, 1; Sal Ex 15, 8; Mt 12, 46-50
Dia 22 QUARTA-FEIRA - S. Maria Madalena
Ex 16, 1-5. 9-15; Sal 77 ou Cant 3, 1-4a ou 2 Cor 5, 14-17; Jo 20, 1. 11-18
18h00 Missa em Santiago.
Dia 23 QUINTA-FEIRA - S. Brígida, religiosa, Padroeira da Europa
Gal 2, 19-20; Sal 33; Jo 15, 1-8
Dia 24 SEXTA-FEIRA - S. Sarbélio Makhluf, presbítero
Ex 20, 1-17; Sal 18 B; Mt 13, 18-23
17h00 Missa em Vilar.

Dia 26 DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM – Ano B
2 Reis 4, 42-44; Sal 144; Ef 4, 1-6; Jo 6, 1-15
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

A Equipa Sacerdotal e
Redactorial do “Diálogo”
deseja a todos Boas Férias!
O “Diálogo” regressa em
Setembro.

INFORMAÇÕES

Dia 25 SÁBADO - S. Tiago, Apóstolo – FESTA
2 Cor 4, 7-15; Sal 125; Mt 20, 20-28
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Nº 1481

"Descansai um pouco"
Foi dura e bela a experiência missionária feita pelos discípulos
enviados por Jesus, dois a dois, no domingo passado!
Exaustos mas felizes, vinham eufóricos pelos resultados.
Jesus ouve-os com atenção, sem matar o entusiasmo e a
alegria compreensíveis pelo êxito da missão nem juntar a
voz ao coro dos que cantam vitória pelos sucessos obtidos,
e arremata: "Vinde comigo para um lugar isolado e descansai
um pouco".
O mais importante não era contabilizar os êxitos, mas levar
os discípulos a confiar plenamente no Mestre e a fazê-los
descobrir que na vida há que fazer as coisas com empenho
e dedicação, com entusiasmo e… convicção, como se tudo
dependesse de nós, sabendo embora que Deus tem sempre
a última palavra. Se assim não for, corre-se o risco daqueles
que fazem a festa, deitam os foguetes, recolhem as canas…
e também as ilusões do festim.
Fazer sempre tudo quanto se pode e aceitar a liberdade de
Deus para fazer tudo o resto é lição que Jesus quer deixar
aos Seus discípulos e que continua plena de actualidade.
Jesus, hoje, não querendo pôr água gelada na fervura,
convida os discípulos, e a nós também, a fazer assentar a
poeira e reduzir o ruído que o sucesso frequentemente
provoca, a preferir a eficácia à eficiência dos resultados da
acção e a descobrir que seremos tanto mais eficazes, quanto
mais dóceis, disponíveis e confiantes, sem medos nem meios,
apenas ancorados na Graça de Quem nos envia e na força
transformadora do Evangelho que nos cabe anunciar. O resto
é acessório.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Sugestão
de leitura para férias

Peregrinação Paroquial:
26 de Setembro

Um bom livro é sempre um bom
amigo. Para este tempo de férias e
especialmente para quem gosta de
ler, deixamos algumas sugestões de
leitura.

Horários de Verão: de 20 de Julho a 18 de Setembro
Com o aproximar do tempo de férias e para permitir que também os
sacerdotes e funcionários da nossa paróquia tenham o merecido descanso
torna-se imperioso reordenar os nossos horários. Assim, entre 20 de Julho
e 18 de Setembro, os horários das Celebrações e dos serviços paroquiais,
são os seguintes:
Eucaristias
Domingo:

- "Jesus. Um encontro passo a
passo", de James Martin, sj

10h30, 12h e 19h na Sé
Segunda a sexta:
8h30 e 19h na Sé
Sábado:
Sábado, dia 26 de Setembro.
Reserve já este dia para, em
comunidade paroquial, família de
famílias,
peregrinarmos
ao
santuário mariano de Nossa Senhora
da Lapa, em Sernancelhe.

- "Evangelii Gaudium"
,
"Misericordiae Vultus" e "Laudato
Si'",
do
Papa
Francisco,
respectivamente, a sua primeira
encíclica, a Bula do Ano da
Misericórdia e a mais recente
encíclica sobre as questões da
ecologia.

8h30 e 19h na Sé;
20h30 alternando entre Santiago e
Vilar:
- 25 de Julho: Santiago
- 1 de Agosto: Vilar

Queremos com esta acção, no
princípio de um novo ano, colocar
aos pés de Nossa Senhora a nossa
comunidade, em todos os seus
membros, e o plano pastoral que nos
propomos viver em 2015-2016.

- 8 de Agosto: Santiago

Para que seja um dia feliz, de
encontro, de partilha e de convívio
de toda a comunidade, convidamos
todos a participar. Sairemos de
Aveiro pelas 8h e regressaremos
pelas
20h,
com
passagem
assegurada no Santuário de Nossa
Senhora dos Remédios, na cidade de
Lamego.

- 12 de Setembro: Vilar

As inscrições já podem ser feitas na
secretaria paroquial. O custo é de
10 euros e inclui o transporte em
autocarros. Quanto ao almoço, o
farnel será a melhor opção.

- 14 de Agosto: Vilar
- 22 de Agosto: Santiago
- 29 de Agosto: Vilar
- 5 de Setembro: Santiago

Sacristia
Segunda a sábado: das 8h às 11h e
16h às 20h
Secretaria
A partir de 20 de Julho:
Segunda a sexta das 14h30 às 19h30
A partir de 17 de Agosto:
Segunda a sexta das 14h30 às
19h30; Sábado das 9h às 12h30

Confissões

A partir de 7 de Setembro:

Terça, quinta, sexta: das 9h às 11h

Segunda a sexta das 10h30 às 12h30
e das 14h30 às 19h30; Sábado das
9h às 12h30
Cartório
Terça a sexta: das 16h às 19h

A venda de pão será retomada
em Setembro

