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15 de NOVEMBRO de 2015

REFLEXÃO

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.
Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - S. Margarida da Escócia – S. Gertrudes, virgem
1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18, 35-43
Dia 17 TERÇA-FEIRA - S. Isabel da Hungria, religiosa
2 Mac 6, 18-31; Sal 3; Lc 19, 1-10
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos da
Iniciação, no centro paroquial.

Dia 21 SÁBADO - Apresentação de Nossa Senhora
1 Mac 6,1-13; Sal 9 A (9); Lc 20, 27-40 ou Zac 2, 14-17; Sal Lc 1, 46-47; Mt 12, 46-50
09h00 a3: Assembleia de Animadores de Aveiro, no Seminário (termina às 13h)
18h00 Formação de Acólitos, na sala por cima da Sacristia.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 22 SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO – Ano B
Dan 7, 13-14; Sal 92; Ap 1, 5-8; Jo 18, 33b-37
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
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Dia 20 SEXTA-FEIRA - 1 Mac 4, 36-37. 52-59; Sal 1 Cr 29, 10; Lc 19, 45-48
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Oração ao estilo de Taizé, na Capela de São Gonçalinho.

"Em jubilosa esperança"!
Dizemos isto tantas vezes que corremos o risco de nem
pensar no que dizemos, mas é precisamente assim que Deus
nos convida a viver cada dia, sempre condicionados pelas
contingências, umas gostosas e outras não tanto, da
existência.
Quase no fim do ano litúrgico, os textos da Missa convidamnos a reflectir, sem medo nem angústia, sobre o "fim dos
tempos". O que para alguém sem fé não tem sentido ou se
evita pelo incómodo que provoca, para nós, cristãos, faz
todo o sentido, porque, iluminados pela Palavra de Deus,
aprendemos a valorizar o tempo, apesar dos seus limites, e
a viver o momento presente, que jamais se repete.

Dia 18 QUARTA-FEIRA - Dedicação das Basílicas de S. Pedro e de S. Paulo, Apóstolos
2 Mac 7, 1. 20-31; Sal 16; Lc 19, 11-28 ou Act 28, 11-16. 30-31; Sal 97; Mt 14, 22-33
15h00 Magusto do Grupo do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário de
Aveiro.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 19 QUINTA-FEIRA - 1 Mac 2, 15-29; Sal 49; Lc 19, 41-44
21h30 Reunião geral do Agrupamento 794-Vilar.
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A certeza de que podemos contar sempre com Deus, que
nos ama infinitamente, move-nos à confiança, inspira-nos
serenidade e dá consistência à nossa esperança, sem nos
dispensar do desconforto e sofrimento próprios da natureza,
de que também não Se dispensou Jesus, ao Incarnar no
seio da Virgem.
Se é verdade que um dia "a lua não dará a sua claridade, o
sol escurecerá…e as forças que há nos céus serão abaladas",
não é menos verdade que, depois da grande aflição,"virá o
Filho do homem com grande poder e glória". "Passa o tempo,
e, com ele, as nossas vidas". Passam as instituições e o
cosmos. Tudo é passageiro e frágil. Só Deus é que não passa,
e é só d'Ele a última Palavra. Temos razões de sobra para
vivermos em "jubilosa esperança".
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Assembleia Arciprestal com o nosso Bispo
No dia 24 de Novembro, o nosso bispo quer
encontrar-se com todos os agentes de pastoral do
arciprestado de Aveiro. Todos os envolvidos na
Educação Cristã, na Liturgia, na acção SócioCaritativa, na Pastoral Familiar ou em qualquer
grupo ou movimento de apostolado estão
convocados para esta assembleia que decorrerá
no salão da Junta de Freguesia de Santa Joana,
às 21h30.

Conselho Pastoral

O Conselho Pastoral Paroquial
reunirá na segunda-feira, dia 23, às
21h30, no Centro Paroquial. Nesta
reunião será distribuído aos
conselheiros o Plano Pastoral.
Também se definirá o modo de viver
cada uma das acções congregadoras
que já foram assumidas, a saber: o
canto dos reis, o dia da partilha, a
formação dos agentes e as festas
de verão. A caminhada de Advento
e Natal será também ponto da nossa
agenda.

a3 para Animadores juvenis
O Departamento da Pastoral Juvenil
promove no próximo sábado, dia 21,
a A3 - Assembleia de Animadores de
Aveiro, das 9h às 13h, no Seminário
Diocesano. Destina-se a TODOS
aqueles que trabalham com grupos
em idade juvenil (catequistas,
animadores, responsáveis de
movimentos juvenis) e inclui ainda
um encontro diocesano para
catequistas/animadores de grupos
de preparação para o Sacramento do
Crisma. O desafio lançado é "O
tempo perguntou ao tempo".

Novas inscrições
para a JMJ na Polónia

Reabriu a inscrição para as Jornadas
Mundiais da Juventude. O
Departamento da Pastoral Juvenil
informa que, depois de esgotados
os bilhetes adquiridos para a fase
de inscrições anterior, conseguiu
mais 50 lugares, por 750• (custo
total). Todavia esta modalidade de
inscrição, que inclui Pré-Jornada +
JMJ [de 19 julho a 02 agosto 2016]
em transporte por avião pelo
DPJAveiro/SDPJViana, só fica
disponível apenas para um mínimo
de 40 inscritos até ao máximo de
50, por ordem de inscrição. DATA
LIMITE de INSCRIÇÃO até às 23h59
de 8 de Dezembro de 2015.

Oração pelo Povo Francês

Boquiabertos com os terríveis
atentados de Paris, que tantas vidas
humanas dizimaram, entre elas a de
um homem português, saibamos,
em primeiro lugar, unirmo-nos em
oração por quantos perderem as
suas vidas e por quantos saíram
feridos desses ataques horríveis, e
pelas suas famílias. Depois, tal como
defendeu o Papa Francisco,
condenemos de forma veemente
toda a violência que destrói e mata.
"Que Deus inspire nas pessoas
pensamentos de paz e solidariedade
e que leve às famílias das vítimas e
a todo o povo francês a plenitude
das suas bênçãos, neste momento
difícil", escreveu o Papa Francisco
numa missiva endereçada ao cardeal
André Vingt-Trois.

Banco Alimentar contra a Fome - Aveiro
Irá decorrer nos próximos dias 28 e 29 de Novembro, a
habitual campanha de recolha de alimentos do Banco
Alimentar Contra a Fome. Não deixe de participar.
contactos:
telef:
234381192
ba.aveiro@bancoalimentar.pt

ou

e-mail:

