INFORMAÇÕES

DEZEMBRO

2015 / JANEIRO

2016

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.

27 de DEZEMBRO de 2015

REFLEXÃO

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - Santos Inocentes, mártires
1 Jo 1, 5 – 2, 2; Sal 123; Mt 2, 13-18
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na Igreja.
Dia 29 TERÇA-FEIRA - 1 Jo 2, 3-11; Sal 95; Lc 2, 22-35
21h00 Ensaio para o Cantar dos Reis, no centro paroquial.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.
Dia 30 QUARTA-FEIRA - 1 Jo 2, 12-17; Sal 95; Lc 2, 36-40
13h00 Convívio de Natal do Clero do arciprestado.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 31 QUINTA-FEIRA - 1 Jo 2, 18-21; Sal 95; Jo 1, 1-18
Missas: 8h30 e 19h (Sé)

Dia 02 SÁBADO - SS. Basílio Magno e Gregório de Nazianzo, bispos e doutores da Igreja
1 Jo 2, 22-28; Sal 97; Jo 1, 19-28
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 03 SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR – Ano C
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

INFORMAÇÕES

Dia 01 SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS
Num 6, 22-27; Sal 66; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar) - não há missa às 8h30.

Nº 1498

A Família de Jesus
Ainda sobressaltados pelos acordes solenes dos Anjos e não
refeitos da alegria do Natal, eis-nos a celebrar já a Festa da
Sagrada Família, extasiados pela moldura humana que pela
primeira vez se apresenta à humanidade na Noite Santa, e
que as famílias aproveitam para saborear a alegria do
encontro e da intimidade que só em família se pode
experimentar. É ocasião excelente para que, contemplando
a Família de Jesus, as nossas famílias A imitem e se tornem
verdadeiras Igrejas domésticas.
O panorama da família no mundo em que vivemos é carregado:
amor profanado, egoísmo, lares desfeitos, crianças
abandonadas e outras feitas armas de arremesso, porque
disputadas por interesses egoístas dos seus progenitores,
violências múltiplas e até… morte. É muito o sofrimento que
os telhados encobrem e que só as paredes testemunham!
Mas o projecto que Deus tem para a família não é este, mas
o de Jesus, Maria e José. Família como as demais, sem dúvida,
segundo a lei, mas em que sempre se conjugou sabiamente
o tripé indispensável para uma família feliz e santa: RESPEITO,
CONFIANÇA e LIBERDADE, numa atmosfera de profunda
comunhão com Deus. Foi neste ambiente familiar que Jesus
nasceu, cresceu e fez a mais bela experiência humana de
família que O moldou para se tornar o rosto autêntico da
Bondade e da Misericórdia do Pai.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Concerto de Reis

No próximo sábado, dia 3, às 17h,
haverá um concerto solidário a favor
das famílias apoiadas pela ADAV,
com a participação do coro Capella
Antiqua. O organista será Samuel
Pinto e a direcção está cargo de
António Mário Costa.
As famílias apoiadas pela ADAV, a
quem se destinam os géneros
recolhidos, necessitam especificamente de fraldas, leite até doze meses
e ainda leite UHT.

Casais Felizes

No próximo dia 16 de Janeiro, o nosso
secretariado paroquial da Pastoral
Familiar promove uma acção de
formação para casais que trabalham
na preparação do Baptismo e
Matrimónio no arciprestado de Aveiro.
Com o tema "Casais Felizes", esta
acção será orientada pelo Dr. Furtado
Fernandes,
especialista
em
Orientação de Mediação Familiar.
Decorrerá entre as 15h e as 17h30 no
nosso centro paroquial.

Cantar dos Reis Partilhar a alegria

Queremos partilhar e levar a alegria
do Natal que é Jesus! Esta acção do
Cantar dos Reis é uma das que nos
pretende envolver a todos como
comunidade paroquial. A porta santa
que atravessamos para acolher a
misericórdia é a mesmo que
transpomos e nos faz sair para levar a
todos a alegria do Deus connosco, do
Emanuel, Jesus Cristo, o rosto
misericordioso do Pai.
Teremos ensaio para o Cantar dos Reis
esta terça-feira, dia 29, 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 que realizaremos entre os
dias 2 e 9 de Janeiro. 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 podem ser
feitas na secretaria paroquial.
Não se tratando de uma acção de
angariação de fundos, informamos que
as possíveis receitas reverterão para a
ajuda aos refugiados e para o fundo
paroquial destinado à evangelização.

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

A palavra chave desta semana da Oitava de Natal, com a Festa da Sagrada
Família, para colocar no gancho de porta, é "Ama".
E todos somos convidados a rezar a Oração Familiar:
Senhor Jesus, Luz do mundo,
ajuda-nos a fazer da família lugar de diálogo e ternura.
Que a Tua presença em nossa casa
nos faça crescer no teu amor.
Que a Tua luz nos traga sabedoria
para ver a vida com o teu olhar.

A Equipa Sacerdotal deseja a
todos os paroquianos e
amigos e suas famílias um
Bom Ano 2016 !

