INFORMAÇÕES

DEZEMBRO

2015

Dia 20 DOMINGO IV DO ADVENTO – Ano C
Miq 5, 1-4a; Sal 79; Hebr 10, 5-10; Lc 1, 39-45
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

20 de DEZEMBRO de 2015

Nº 1497

Dia 22
09h30
15h00
21h30
21h30
Dia 23
09h30
15h00
18h00

REFLEXÃO

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - Cânt 2, 8-14 ou Sof 3, 14-18a; Sal 32; Lc 1, 39-45
09h30 Confissões na Igreja até às 11h.
TERÇA-FEIRA - 1 Sam 1, 24-28; Sal 1 Sam 2, 1; Lc 1, 46-56
Confissões na Igreja até às 11h.
Confissões na Igreja até às 17h.
Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.
Ensaio para todos os coros paroquiais para preparação da missa do
Galo, na Sé.
QUARTA-FEIRA - Mal 3, 1-4.23-24; Sal 24; Lc 1, 57-66
Confissões na Igreja até às 11h.
Confissões na Igreja até às 17h.
Missa em Santiago.

Dia 24 QUINTA-FEIRA - 2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1, 67-79
não há missa às 19h.
09h30 Confissões na Igreja até às 11h.

Dia 26 SÁBADO - S. Estêvão, Primeiro Mártir
Act 6, 8-10; 7, 54-59; Sal 30; Mt 10, 17-22
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
20h00 Concerto de Natal, na Sé (após a missa).
Dia 27 FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ – Ano C
Sir 3, 3-7. 14-17a; Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 41-52
ou 1 Sam 1, 20-22.24-28; Sal 83; 1 Jo 3, 1-2.21-24; Lc 2, 41-52
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
10h30 Missa com benção dos casais em jubileu matrimonial, na Sé.

INFORMAÇÕES

Dia 25 NATAL DO SENHOR
noite - Is 9, 1-6; Sal 95; Tito 2, 11-14; Lc 2, 1-14
aurora - Is 62, 11-12; Sal 96; Tito 3, 4-7; Lc 2, 15-20
dia - Is 52, 7-10; Sal 97; Hebr 1, 1-6; Jo 1, 1-18 ou Jo 1, 1-5.9-14
Missas: 00h00, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar) - não há missa às 8h30.
00h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano.

Está a chegar!
Quase na véspera do Natal, este último Domingo do Advento
convida-nos à preparação imediata da festa. A Palavra de
Deus que nos orienta, a oração insistente que fazemos, a
participação fervorosa e consciente na Eucaristia, o recurso
ao Sacramento da Confissão, especialmente importante
neste Ano da Misericórdia, são outros tantos meios que nos
ajudarão a preparar e a viver o Natal.
Nestes poucos dias que nos restam, a Igreja não deixa de
olhar para Maria, que vive os últimos dias de gravidez, longe
da Sua terra e família, apenas na companhia de Seu Esposo,
José, e totalmente confiada à Providência de Deus. Sempre
com o coração em Deus, e com Deus no Seu ventre, Maria,
sem descurar os deveres domésticos e familiares, acorre,
como nos relata o Evangelho de hoje, à Sua prima, Isabel,
cuja situação recomendava apoio e especial atenção.
Maria não olha a meios nem a distâncias, não calcula riscos
nem se faz rogada quando se trata de exercer as "Obras de
Misericórdia" mas agora, prestes a dar à luz, apoiada apenas
pelo esposo, mendiga em vão um cantinho onde possa, com
mais dignidade, apresentar ao mundo o Seu/ nosso Menino.
Não houve, porém, lugar para Eles, não houve lugar para
Deus. Mas não desanimou, porque sabia, de antemão, que
Deus ainda não tinha dito a última Palavra.
"Feliz daquela que acreditou…" Sem dúvida, Maria é a mais
feliz das criaturas, porque mais que ninguém acreditou no
“cumprimento de quanto lhe foi dito da parte do Senhor" e
melhor que ninguém nos pode ajudar a preparar e a viver o
Natal.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Cantar dos Reis
Festa da Sagrada Família

Na missa das 10h30 do próximo
domingo, Festa da Sagrada Família,
teremos a benção dos casais que
celebraram 25 ou 50 anos de
matrimónio durante 2015.

Concerto de Natal

No próximo sábado, dia 26, decorre
na nossa igreja, logo após a missa das
19h, um concerto de Natal, com canto,
órgão de tubos e quarteto de cordas.
São sensivelmente 45 minutos de
música relativa à quadra natalícia e,
como sempre, a entrada é livre.

Realizamos um
p r i m e i r o
ensaio para o
cantar dos Reis
e marcaram
presença não
mais que 20
pessoas. Muito
gostaríamos de, com esta acção,
chegar a todas as ruas e casas da
comunidade, mas para tal
precisamos de pessoas que se
disponham a levar a alegria do Natal
pelo canto dos Reis. Teremos novo
ensaio no dia 29 de Dezembro, às
21h, no centro paroquial. Voltamos
a pedir aos responsáveis dos nossos
grupos paroquiais a necessária
motivação e mobilização de todos os
elementos para esta acção. Recordese que se trata de uma acção
congregadora da nossa paróquia,
entre os dias 2 e 9 de Janeiro, pelo
que ninguém se pode sentir
dispensado. Os agentes da educação
cristã, da liturgia, da acção social,
da família, os elementos dos grupos
de apostolado e movimentos, as
famílias, com ou sem filhos na
catequese, estão convocados para
partilhar a alegria do Natal.
As inscrições para receber um grupo
do cantar dos Reis em casa
continuam abertas até ao dia 24 e
podem ser feitas por e-mail, por
telefone ou na secretaria paroquial.
Convidam-se todos os que queiram
servir como Irmãos da Irmandade do
Santíssimo
Sacramento
a
contactarem a secretaria paroquial.

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

A palavra chave desta mais pequena quarta semana do Advento, para colocar
no gancho de porta, é "Acolhe". No presépio da igreja, depois da imagem de
Nossa Senhora e de de S. José, colocamos os restantes elementos do presépio.
Além disso, também entronizamos a chave da misericórdia que o nosso bispo
entregou a cada paróquia a fim de ficar em lugar de destaque na igreja
durante todo o Jubileu da Misericórdia.
As famílias são também convidadas a completar o seu presépio, enquanto
reza a oração familiar proposta para esta semana.
Oração familiar:
Senhor, Deus da Luz,
acreditamos que és bondade e misericórdia
e que nos chamas porque nos amas.
Ensina-nos a dizer "sim",
nós que gostamos mais de ouvir a nossa voz
do que escutar a Tua Palavra.
Vem, Senhor!
Porque só será Natal em nós
se acreditarmos como Maria.

A Equipa Sacerdotal deseja a todos os
paroquianos e amigos um Santo e Feliz
Natal !

