
DEZEMBRO    2015

06 de DEZEMBRO de 2015 Nº 1495

"Preparai o caminho do Senhor"

Dia 06 DOMINGO II DO ADVENTO – Ano C
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
OFERTÓRIO PARA O FUNDO DIOCESANO DE COMPENSAÇÃO DO CLERO

10h00 Missa com Promessas do 794-Vilar (seguindo-se conselho de pais).

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA
17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da sacristia.

Dia 08 TERÇA-FEIRA - SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

Dia 09 QUARTA-FEIRA
Retiro do Grupo de Vida Ascendente, no seminário de Aveiro.

09h30 Reunião do Clero do Arciprestado de Aveiro, em Esgueira.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Reunião de Direcção do Agrupamento 191-Aveiro.

Dia 10 QUINTA-FEIRA
17h00 Missa na Casa do Professor.
21h00 Missa, seguida de ceia de natal partilhada, na igreja de Vilar.

Dia 11 SEXTA-FEIRA - ANIVERSÁRIO DA RESTAURAÇÃO DA DIOCESE (1938)
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Concerto de Natal, na Sé.

Dia 12 SÁBADO
10h00 Reunião de Pais das Crianças do 4.º ano de catequese, no centro paroquial.
11h00 Celebração da Palavra na Igreja e entrega da Bíblia às crianças do 4.º

ano de catequese.
15h00 Festa de Natal das Crianças do Patronato de Vilar, no salão do Pólo II.
18h00 Convívio de Natal dos Colaboradores do Patronato de Vilar.
18h00 Formação de Acólitos.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
20h30 Festa de Natal do Agrupamento 191-Aveiro, nos Bombeiros Velhos.

Dia 13 DOMINGO III DO ADVENTO – Ano C
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

15h00 Festa de Natal dos Idosos do Patronato de Vilar, no salão do Pólo II.
16h00 ABERTURA DO JUBILEU DA MISERICÓRDIA, presidido pelo Bispo

diocesano (não teremos missa às 19h).

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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Aqui e acolá já se vêem sinais da época natalícia a convidar
a parar diante das montras para ver, entrar e comprar. É
assim todos os anos. Os cristãos, porém, vivem este tempo,
procurando, por gestos e palavras, dar corpo à alegria que
nos deve provocar a proximidade da festa do Natal.

A Igreja quer que os cristãos vivam sempre a felicidade de
terem consigo o Salvador, porque sabe que, mesmo nas
perseguições e nos momentos difíceis, o Senhor não nos
abandona; por isso, apesar dos sinais em contrário, a alegria
é possível e necessária, e nós somos chamados a ser o rosto
mais genuíno e o porta-bandeira mais seguro dessa alegria
que não é efémera, nem está sujeita às leis de mercado,
porque nos vem do fundo do coração.

Sempre, mas especialmente no Advento, deixemos falar o
profeta Baruc que, num belíssimo texto proclamado neste
domingo, anuncia um mundo completamente novo, um mundo
de paz e alegria, de justiça e misericórdia... Um mundo
que, por tão diferente do nosso, nos pode parecer apenas
sonho e miragem, mas não. Esse mundo novo e feliz, dom de
Deus, sem dúvida, também nos compromete na sua
realização, cabendo a cada um fazê-lo acontecer todos os
dias na sua relação com os outros, consigo e com Deus.

Como a de João Baptista, também a voz, que se fez ouvir no
deserto, ecoa ainda hoje forte, vigorosa e oportuna:
"Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as
veredas escarpadas; e toda a criatura verá a salvação de
Deus". Há que aproveitar estes dias para retirar o que impede
ou dificulta o caminho a Deus, sem deixar ninguém de fora.

P. Fausto



Conforme proposta da
caminhada de Advento, os
casais de paroquianos que
celebraram 25 ou 50 anos de
matrimónio durante 2015 e
desejem participar na
bênção da Festa da Sagrada
Família, na missa das 10h30,
do dia 27 de Dezembro,
deverão fazer a sua inscrição
na secretaria paroquial (por e-
mail ou por telefone) até ao dia 20.

Festa da Sagrada Família

A paróquia quer,
no seu conjun-
to, realizar a
acção do cantar
dos Reis, entre
os dias 2 e 9 de
Janeiro. Para tal,
é necessário
haver quem ouça o canto e quem cante
o canto. Assim sendo, quem pretender
receber um grupo da comunidade para
lhe cantar os reis deverá fazer a sua
inscrição por e-mail ou por telefone ou
na secretaria paroquial, até ao próximo
dia 20. Entretanto, no dia 17, às 21h, no
centro paroquial, teremos um ensaio
conjunto para o qual convidamos todos
aqueles e aquelas que querem participar
nesta acção, cantando, tocando e
levando à casa das pessoas a alegria do
Natal.

Aos responsáveis dos nossos grupos
paroquiais pedimos desde já a necessária
motivação e mobilização dos elementos
para esta acção.

Cantar dos Reis

A Conferência
Vicentina S. Francis-
co 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.

Venda solidária

A palavra chave desta segunda semana do Advento, para colocar no gancho de
porta, é "Abre". No presépio da igreja colocamos a cabana, o espaço físico onde
nasce o Filho de Deus. As famílias são também convidadas a colocar em suas casas
a cabana ou a manjedoura, enquanto reza a oração familiar proposta para esta
semana.

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

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.

Um gesto pela paz

É já no próximo sábado, pelas 20h30,
que o Agrupamento 191-Aveiro
congrega escuteiros, familiares e
amigos nesta que vai ser uma festa de
união, partilha e celebração do
nascimento de Jesus. O jantar realiza-
se no salão dos Bombeiros Velhos, na
Rua Mário Sacramento, e inclui um
concurso de Sopas, muita música e
troca de prendas.

O agrupamento convida toda a
comunidade a juntar-se a esta
celebração de alegria e a apresentar
uma sopa a concurso. Para tal é
necessário confirmar a presença para
o e-mail geral.191@escutismo.pt ou
através do facebook.com/
Agrp191Aveiro.

Festa de Natal do
Agrupamento 191-Aveiro

Esta semana haverá Confissões nas
seguintes igrejas do Arciprestado:
4ªfeira - 21h00 - Nariz.

 - 21h00 - Oliveirinha.
5ªfeira - 21h00 - Aradas.
6ªfeira - 21h00 - Santa Joana.

Confissões

                                                      Oração familiar:

Senhor, Deus da Luz,

queremos estar preparados para te abrir a porta.

Ajuda-nos a mudar o que não está bem na nossa vida.

Ajuda-nos a libertar o nosso coração.

Vem, Senhor, impele-nos ao encontro contigo,

pois já cresce em nós o desejo de Te descobrir.

No próximo domingo, às 16h, o
nosso Bispo procederá ao rito de

Abertura da Porta Santa da
nossa igreja jubilar com o qual
se assinala o início do Jubileu
da Misericórdia convocado pelo
Papa Francisco. Convidamos
todas as pessoas a marcar
presença nesta celebração

diocesana. Lembramos que as
portas estarão fechadas, porque a

ceebração começa no Adro.

Abertura do Ano Santo

Convidam-se todos os que queiram
servir como Irmãos da Irmandade do
Santíssimo Sacramento a
contactarem a secretaria paroquial.


