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Dar é bom, dar-se é Melhor!

Dia 08 DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM – Ano B
1 Reis 17, 10-16; Sal 145; Hebr 9, 24-28; Mc 12, 38-44   ou   Mc 12, 41-44

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
INÍCIO DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS

Dia 09 SEGUNDA-FEIRA - Dedicação da Basílica de Latrão

Ez 47, 1-2. 8-9. 12   ou   1 Cor 3, 9c-11. 16-17; Sal 45; Jo 2, 13-22

17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, no salão por cima da sacristia.
21h00 Reunião dos Grupos de Jovens do arciprestado de Aveiro, em Nossa

Senhora de Fátima.

Dia 10 TERÇA-FEIRA - S. Leão Magno, papa e doutor da Igreja

Sab 2, 23 – 3, 9; Sal 33; Lc 17, 7-10

21h00 Mergulhar com... e Magusto, no CUFC.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos da

Iniciação, no centro paroquial.

Dia 11 QUARTA-FEIRA - S. Martinho de Tours, bispo

Sab 6, 1-11; Sal 81; Lc 17, 11-19

09h30 Reunião do Clero do arciprestado, em Esgueira.
15h00 Reunião dos Grupos de Vida Ascendente (Nossa Senhora da Glória e

Santa Joana), no centro paroquial.
16h00 Reunião da Direcção do Patronato em Vilar.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 12 QUINTA-FEIRA - S. Josafat, bispo e mártir

Sab 7, 22 – 8, 1; Sal 118; Lc 17, 20-25

17h00 Oração pelos Seminários: Adoração ao Santíssimo, na igreja.
21h30 Reunião de Catequistas e Animadores (5º-12º ano), no centro paroquial.

Dia 13 SEXTA-FEIRA - Sab 13, 1-9; Sal 18 A; Lc 17, 26-37

Dia 14 SÁBADO - Santa Maria no Sábado

Sab 18, 14-16 – 19, 6-9; Sal 104; Lc 18, 1-8

09h00 Actividade arciprestal de Jovens, no Seminário (termina às 13h).
09h30 Jornadas de formação litúrgica, no Colégio de Calvão (até às 16h30).
15h00 Magusto com os pais dos escuteiros do agrupamento 191-Aveiro.
20h00 Jantar de angariação de fundos para o Seminário, no Colégio de Calvão.

Dia 15 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM – Ano B
Dan 12, 1-3; Sal 15; Hebr 10, 11-14.18; Mc 13, 24-32

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)  [Ofertórios para o Seminário]
16h00 Ordenação diaconal do Gustavo Fernandes, na Igreja Matriz da Branca.

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef. 234 422 182
Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org

www.paroquiagloria.org
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"Inclinai o Vosso ouvido ao meu clamor", como diz a
antífona da entrada da Missa deste domingo, alimentou,
com certeza, a vida das mulheres que nos são propostas
à reflexão. Na verdade, Deus não resiste à oração
simples, humilde e confiante, sobretudo quando sai de
um coração que, à maneira de criança indefesa, pede a
Deus tudo porque nada pode.

São na verdade exemplares as mulheres hoje centrais
na Palavra de Deus! Ambas viúvas e muito pobres, com
um coração generoso à escala do mundo e que, atentas
às necessidades, não dão das poupanças, mas do que
necessitam para sobreviver. Sem hesitações, com
simplicidade, discrição e confiança em Deus. Que belo
exemplo! Por ser tão belo e grande, não escapa à gratidão
do profeta Elias, nem à atenção e elogio de Jesus, nem
tão pouco o pó da história o votará ao esquecimento!

Jesus não condena as pessoas abastadas, que dão com
abundância, mas não se regala com a grandeza das suas
ofertas, porque o que O regala mesmo é o pouco dos
pobres partilhado com alegria. As dádivas dos ricos têm
o valor fácil, enquanto as dos pobres têm a grandeza do
amor, alegre e generoso, próprio só de quem tem o
coração pobre, humilde e solidário.

P. Fausto



O movimento dos Cursilhos de
Cristandade organiza um jantar de
partilha/angariação de fundos para o
Seminário de Aveiro, no próximo
sábado, às 20h, no Colégio de Calvão.
O jantar tem um custo de 13 euros e
a inscrição ainda pode ser feita, com
urgência, na secretaria paroquial ou
no Seminário. Trata-se de uma forma
de ajudarmos o nosso Seminário
diocesano que se inscreve no contexto
da semana que a igreja portuguesa lhes
dedica especialmente.

Semana dos Seminários - 8 a 15 de Novembro de 2015

"Olhou-os com misericórdia..." é o tema da Semana dos Seminários que decorre
até ao próximo domingo.
Na mensagem de D. Virgílio Antunes, presidente da Comissão Episcopal Vocações
e Ministérios, apresenta-se o sacerdote não como alguém "perfeito, irrepreensível
e santo", mas "alguém para quem o Senhor olhou com misericórdia". Ali se explica
que a vocação sacerdotal só se compreende no contexto do "mistério do amor
de Deus, que não se explica nem se justifica", mas simplesmente se manifesta.
Também o nosso Bispo, na mensagem que nos envia, aponta alguns desafios para
uma cultura vocacional que nos deve implicar a todos.
Assim sendo, esta semana, pela oração que fazemos pessoal e comunitariamente,
e pela partilha económica a que somos chamados, reveste-se de particular
importância.
Para a dimensão económica informamos que segue com o Diálogo um envelope
para aí deixarmos o nosso ofertório a entregar no próximo domingo.
Para a dimensão orante, colocamos também no Diálogo a oração que nos é proposta
para esta semana. Na quinta-feira, às 17h, iniciaremos um tempo de adoração ao
Santíssimo, até às 19h, para pedirmos ao Senhor da Messe que nos conceda as
necessárias vocações sacerdotais.
Por fim, na conclusão desta semana, a Igreja diocesana alegra-se com a ordenação
diaconal do Gustavo Fernandes, no próximo domingo, às 16h, na igreja matriz de
S. Vicente da Branca.

ORAÇÃO

Senhor Jesus,
Ao passares junto a nós,
Olhas-nos com misericórdia,
Chamas-nos e escolhes-nos.
Concede-nos a graça de, seduzidos,
Nos erguermos para Te seguir.

Que o Teu olhar misericordioso
Dê, aos sacerdotes, a fidelidade,
Aos seminaristas, amor à vocação,
Aos jovens, alegria para o caminho.
Senhor Jesus,
concede a toda a Igreja,
felizes e santas vocações sacerdotais.
Ámen

Ajuda ao Seminário

Esta terça-feira, o Centro Universitário
Fé e Cultura organiza um "Mergulhar
com…", uma conversa subordinado ao
tema  "Não te deixes afundar na
ansiedade!".
Orientada pelo Professor Luís Sancho
(Escola Superior de Saúde da
Universidade de Aveiro), é dirigida
sobretudo aos estudantes
universitários que, durante o seu
percurso académico, se veem
confrontados com muitas situações de
pressão e que, por vezes, não possuem
as ferramentas necessárias para as
conseguir ultrapassar com positivismo
e naturalidade.
Após a conferência, e sendo véspera
do dia de S. Martinho, terá lugar o
magusto, num momento de convívio
entre todos os presentes.

Mergulhar com... no CUFC

Os jovens do arciprestado de Aveiro realizam no próximo sábado a sua actividade
inicial deste ano pastoral. Decorrerá no Seminário de Aveiro, das 9h às 13h, e
tem por lema "Misericórdia? Vem e descobre". Destinada a jovens da catequese
do 9. ao 12.ano, a actividade pretende trabalhar de forma prática e interactiva
as 14 obras de misericórdia.


