INFORMAÇÕES

OUTUBRO

2015

Dia 11 DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM – Ano B
Sab 7, 7-11; Sal 89; Hebr 4, 12-13; Mc 10, 17-30 ou Mc 10, 17-27
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
15h00 Assembleia diocesana de Consagrados. Acção de formação aberta a
todos no salão D. João Evangelista de Lima Vidal.
19h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano.

11 de OUTUBRO de 2015

REFLEXÃO

Dia 12 SEGUNDA-FEIRA - Rom 1, 1-7; Sal 97; Lc 11, 29-32
21h15 Reunião dos Grupos de Jovens do Arciprestado de Aveiro, em
Oliveirinha.
21h30 Assembleia dos casais da Preparação para o Matrimónio, no centro
paroquial.
Dia 13 TERÇA-FEIRA - Rom 1, 16-25; Sal 18 A; Lc 11, 37-41
Aniversário da Criação da Paróquia de Nossa Senhora da Glória (180
anos), sucedânea das paróquias de S. Miguel e Espírito Santo.
Dia 14
09h30
18h00
21h15

Dia 15 QUINTA-FEIRA - S. Teresa de Jesus, virgem e doutora da Igreja
Rom 3, 21-30a; Sal 129; Lc 11, 47-54
21h30 Reunião de Direcção do Agrupamento 794-Vilar.

Dia 18 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM – Ano B
Is 53, 10-11; Sal 32; Hebr 4, 14-16; Mc 10, 35-45 ou Mc 10, 42-45
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES (ofertório para as missões).
11h00 Missa da festa dos Santos Mártires, na capela do Alboi.
17h00 Concerto de Órgão de Tubos e Orquestra, na Sé.
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Dia 17 SÁBADO - S. Inácio de Antioquia - Rom 4, 13. 16-18; Sal 104; Lc 12, 8-12
14h30 Início das actividades do Movimento das Equipas de Nossa Senhora, no CUFC.
15h30 Reunião de Pais das crianças do 3.º ano de catequese, no centro
paroquial.
18h00 Faz Sentido - Christusoundfestival -organizado pelo SDPJV, no Jardim
Oudinot (termina às 04h).

Oportunidade perdida!
Era uma vez um rapaz simpático, cumpridor, bem
prendado, de vida desafogada e de boas famílias… um
bom partido para qualquer judia. Tinha tudo, mas queria
algo mais que a lei, para se realizar e ser feliz: "Bom
Mestre, que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?"
E Jesus, de resposta pronta, fixando-lhe os olhos, vai
da obrigação à opção, do devido ao generoso, da
observância dos mandamentos à pobreza voluntária. Até
ao limite. Bastava apenas renunciar a todos os seus bens
em favor dos pobres, com a garantia de um tesouro nos
céus.

QUARTA-FEIRA - S. Calisto I, papa e mártir - Rom 2, 1-11; Sal 61; Lc 11, 42-46
Reunião Arciprestal do Clero, em Esgueira.
Missa em Santiago.
Ensaio do coro da Catedral, CatedrAv.

Dia 16 SEXTA-FEIRA - S. Hedwiges e S. Margarida Maria Alacoque
Rom 4, 1-8; Sal 31; Lc 12, 1-7
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Reunião para os pais dos adolescentes (5.º ao 8.ºano) e jovens (9.º ao
12.ºano), no centro paroquial.

Nº 1487

Quando toda a gente pensava que era aposta ganha, o
jovem, "de semblante anuviado por estas palavras,
retirou-se entristecido". O desafio lançado não era um
juízo de valor sobre a riqueza, mas condição para, de
coração livre e indiviso, poder seguir Jesus. Como sempre
lhe tinham ensinado, se a riqueza era recompensa, prova
de amizade e bênção de Deus, porquê renunciar aos bens?
E na cabeça do jovem tudo era confuso!
Deixar tudo foi o desafio feito por Jesus particularmente
a este jovem, mas desapegar o coração das riquezas, e
até das pessoas, é para todos. E todos nós sabemos
como isso é difícil. Mas é a condição para o prometido
tesouro nos céus.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Assine o
Durante este mês de Outubro o jornal
diocesano Correio do Vouga dinamiza
entre nós uma campanha para
angariação de novos assinantes, quer
da edição em papel, quer da edição
digital.
No fim das missas, os interessados
poderão levar gratuitamente o jornal
para o ficar a conhecer e, ao longo
do mês, decidir se pretende fazer a
assinatura. No próximo fim de semana
será distribuído aos que quiserem ser
assinantes o cupão para a inscrição.
A assinatura anual da edição em papel
custa 25 euros e da edição digital
custa 15 euros.

Reuniões de Pais da
Catequese
Estão já marcadas as reuniões para os
pais dos catequizandos. A presença
nestas reuniões é importante não só
para conhecer os catequistas e o plano
de cada ano catequético, mas também
para promover a cooperação da
Paróquia com as famílias e ainda para
nos darmos conta das linhas pastorais
norteadoras da nossa acção paroquial.
As reuniões serão no centro paroquial
nos seguintes dias e horas:
- 5.º ao 12.º ano: dia 16, às 21h30;
- 3.º ano: dia 17, às 15h30;
- 1.º ano: dia 24, às 15h30;
- 2.º ano: dia 24, às 16h30.

Concerto de Orquestra e órgão
No próximo domingo, dia 18, às 17h,
realiza-se na Sé um Concerto pela
Orquestra Filarmonia das Beiras com o
conceituado organista da Catedral de
Notre-Dame, Johann Vexo. A direcção
está a cargo de António Vassalo
Lourenço e a entrada é livre.

Novo livro de João Gamboa
Do próximo sábado, dia 17, às 16h, será
apresentado no Museu de Aveiro o livro
"Um Anjo na cidade", da autoria de
Eugénio Beirão, pseudónimo de João
Gamboa. A sessão de apresentação
está a cargo de Idália Sá-Chaves e
compreenderá ainda um concerto de
coro e órgão de tubos.

Catequese de Adultos
No próximo dia 20 de Outubro
queremos começar a Catequese de
Adultos e o Grupo de Preparação para
os Sacramentos da Iniciação Cristã.
Estas são duas respostas que a
comunidade dá a pessoas com mais de
18 anos que desejam aprofundar a sua
formação cristã, preparando-se para
os Sacramentos ou participando num
grupo de Catequese de Adultos. A
inscrição pode ser feita quanto antes
na secretaria paroquial.

Sínodo da Família no Vaticano
O Vaticano publicou os primeiros relatórios dos 13
grupos de trabalho do Sínodo dos Bispos sobre a
Família, dos quais emerge a rejeição de uma linguagem
"demasiado negativa" sobre a realidade familiar,
pedindo uma abordagem "diferente e mais fresca".
Os documentos deixam várias propostas tendo em
vista a redacção do documento final da assembleia
sinodal, presidida pelo Papa Francisco, incluindo a
necessidade de encontrar "novas formas" de
apresentar o pensamento da Igreja Católica sobre a família e o matrimónio.
Após cinco das 13 sessões de debate previstas nos chamados 'círculos menores'
os participantes analisaram a primeira parte do documento de trabalho, "A escuta
dos desafios da família", e sugerem, entre outras, uma ação pastoral "nova e
criativa" junto das famílias, incluindo as que têm o "coração ferido". O sínodo
continua até ao dia 25 deste mês.

Dia Mundia das Missões 2015
“A dimensão missionária, que pertence à própria
natureza da Igreja, é intrínseca também a cada
forma de vida consagrada, e não pode ser
transcurada sem deixar um vazio que desfigura
o carisma. A missão não é proselitismo, nem mera
estratégia; a missão faz parte da «gramática» da
fé, é algo de imprescindível para quem se coloca
à escuta da voz do Espírito, que sussurra «vem»
e «vai». Quem segue Cristo não pode deixar de
tornar-se missionário, e sabe que Jesus «caminha
com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha
com ele. Sente Jesus vivo com ele, no meio da
tarefa missionária» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 266).
A missão é uma paixão por Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, uma paixão pelas
pessoas. Quando nos detemos em oração diante de Jesus crucificado,
reconhecemos a grandeza do seu amor, que nos dignifica e sustenta e,
simultaneamente, apercebemo-nos de que aquele amor, saído do seu coração
trespassado, estende-se a todo o povo de Deus e à humanidade inteira; e,
precisamente deste modo, sentimos também que Ele quer servir-Se de nós para
chegar cada vez mais perto do seu povo amado e de todos aqueles que O procuram
de coração sincero. Na ordem de Jesus – «Ide» –, estão contidos os cenários e os
desafios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja. Nesta, todos são
chamados a anunciar o Evangelho pelo testemunho da vida.”
Mensagem do Papa Francisco para o 89.º Dia Mundial das Missões

