INFORMAÇÕES

NOVEMBRO / DEZEMBRO

2015

Dia 29 DOMINGO I DO ADVENTO – Ano C
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
15h00 Formação para Visitadores de Doentes, no Seminário (termina às 17h).
16h00 Concerto solidário a favor da ACAPO, na Sé.
19h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano, na Sé.

29 de NOVEMBRO de 2015

REFLEXÃO

Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - S. André, Apóstolo
21h30 Reunião da equipa responsável do "Cantar dos Reis", no centro paroquial.
Dia 01 TERÇA-FEIRA
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos da
Iniciação, no centro paroquial.
21h30 Reunião do Secretariado de Pastoral Familiar, no centro paroquial.
21h30 Reunião da ACR-Vilar, na cave da igreja.
20h30 Come and chance, no CUFC.
Dia 02
10h00
15h00
16h30
18h00
21h00
21h15

QUARTA-FEIRA
Recolecção do Clero na Casa Diocesana (termina às 13h).
Reunião dos Grupos de Vida Ascendente, no centro paroquial.
Confissões das Crianças do 4.º ano de Catequese, na Igreja.
Missa em Santiago.
Apresentação do livro "Igreja Sinodal", do P. Georgino Rocha, no CUFC.
Ensaio de todos os coros paroquiais, na Sé.

Dia 04
17h00
21h00
21h15

SEXTA-FEIRA - S. João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja
Missa em Vilar.
Confissões na capela de Mamodeiro.
Confissões em Eirol.

Dia 05
09h30
19h00
09h30

SÁBADO - S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo, bispos
Confissões para as Crianças do 4.º ano de Catequese, na Igreja.
Missa na Sé e em Santiago.
I Jornadas de Formação Litúrgica, no Colégio de Calvão.

Dia 06 DOMINGO II DO ADVENTO – Ano C
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
10h00 Missa com Promessas do 794-Vilar (seguindo-se conselho de pais).
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Dia 03 QUINTA-FEIRA - S. Francisco Xavier, presbítero, Padroeiro das Missões
15h00 Encontro com todas as zeladoras da paróquia, no centro paroquial.
17h00 Oração pelas vocações dinamizada pelas comunidades religiosas da
paróquia, com Adoração ao Santíssimo, Vésperas e Eucaristia.

Nº 1494

Atentos e vigilantes!
Com o 1º domingo do Advento começa o ano litúrgico. É
caminhada que os cristãos recomeçam todos os anos,
esforçando-se por abrir as portas do coração à Bondade
infinita de Deus, que vem para nós. Convidados a olhar, sem
medo, o futuro, para além do tempo, vamos viver estas
semanas em expectante atenção pela aproximação do Natal.
É um tempo que passa depressa por sabermos que não se
espera em vão.
"Erguei-vos e levantai a cabeça". Apesar de dramática, a
linguagem do Evangelho deste domingo não trata do fim do
mundo, mas do sentido da história, porque, apesar do imenso
mar de lágrimas em que se pode transformar a nossa
existência, sabemos que sempre podemos contar com Deus.
"Porque a nossa libertação está próxima", não nos espera o
abismo, nem estamos condenados ao extermínio, mas
aguarda-nos a libertação total e definitiva por Deus e em
Deus. E desta libertação participará toda a criação.
Com os olhos no futuro, para além do tempo, cuidemos,
neste tempo, o nosso coração, para que não se torne
"pesado pela devassidão, embriaguez e preocupações da
vida"… e, enquanto temos tempo, mantenhamos arregaçadas
as mangas das mãos no trabalho. Não há melhor maneira de
vivermos o tempo do Advento e todos os dias da nossa
existência. Só assim a vida se torna luminosa e mostra ter
sentido.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Missionário da Misericórdia
"Igreja Sinodal"
apresentado no CUFC
"Igreja Sinodal. A alegria da missão na
sociedade secularizada" é o mais
recente livro da autoria do P. Georgino
Rocha. Editado pela Tempo Novo, vai
ser apresentado esta quarta-feira, dia
2, às 21h, no Centro Universitário Fé e
Cultura. A sessão será presidida pelo
Bispo Diocesano.

Voluntariado dos
Leigos da Boa Nova

Venda solidária
A
Conferência
Vicentina S. Francisco de Assis promove
entre os dias 2 e 15
de Dezembro, no
salão da Santa Casa da Misericórdia,
uma venda de natal cujo objectivo é
angariar fundos para ajudar as famílias
apoiadas pelas Vicentinas.

Matança do porco em Vilar
A Comissão de Festas de Vilar organiza
a tradicional matança do porco, na
sede da Associação Viver Vilar (antiga
escola primária). Haverá jantar no
sábado, dia 5, e almoço no domingo,
dia 6. As reservas podem ser feitas pelos
telefones 919454253 e 967148470.

Caminhada de Advento e Natal: Abro a porta à bondade de Deus

No próximo sábado, decorrem umas
Jornadas Diocesanas sobre o Ano Santo
da Misericórdia, organizadas pelo
Secretariado Diocesano da Pastoral
Sócio-Caritativa, com o tema Voluntário
Cristão - Missionário da Misericórdia.
Terão lugar no salão D. João Evangelista
de Lima Vidal, com acolhimento às
14h30 e direccionam-se a todos os
agentes da pastoral e pessoas
interessadas sobre o tema.

No próximo sábado, dia 5, celebra-se
o Dia Internacional do Voluntariado.
Os Leigos Boa Nova realizam uma sessão
de apresentação e esclarecimento
sobre os seus projectos de
voluntariado, no Seminário de
Valadares, em Vila Nova de Gaia, às 10h.
Todos os interessados em participar
devem inscrever-se até ao dia 3, pelo
e-mail omas.lbn@sapo.pt.

Um gesto pela paz
No âmbito da campanha "10 Milhões
de Estrelas - Um Gesto pela Paz",
promovida pela Cáritas, informamos que
estão à venda as habituais velas que
podem ser adquiridas no final das
celebrações. Informamos que a nível
diocesano, a manifestação pública
realiza-se no dia 12 de Dezembro, com
início às 18h, na paróquia da Borralha
(Águeda), com a presença do Bispo
diocesano.

Começa o tempo do Advento. Com o lema "Abro a porta à bondade de Deus",
queremos percorrer estes dias como oportunidade de preparar o nosso coração
para fazer dele o presépio onde o Deus Menino possa nascer.
O primeiro passo da caminhada leva-nos a colocar no local onde construiremos o
presépio uma vela. Também as famílias são convidadas a colocar uma luz no local
onda farão o presépio em casa e a fazer a pequenina oração que segue nesta página.
Além disso, no fim da missa entregamos, para cada casa, um "gancho de porta",
com o lema da nossa caminhada e ainda todas as palavras chave. Aos adolescentes
e jovens já foi entregue na catequese. Cada família é desafiada a por esse gancho
na porta da sua casa e semana a semana ir colocando a respectiva palavra. A
palavra chave desta semana é "estar atento".

Oração familiar:
Senhor, Deus da Luz,
queremos estar atentos e vigilantes.
Conta connosco para caminhar.
Ajuda-nos a ter o coração limpo de invejas
e desentendimentos.
Ajuda-nos a perdoar, porque nos perdoas.
Vem, Senhor, desafia-nos a confiar
e a ousar o sonho de uma esperança maior.

