INFORMAÇÕES

JANEIRO

2016

Dia 10 FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR – Ano C
Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28; Act 10, 34-38; Lc 3, 15-16. 21-22
ou Is 40, 1-5. 9-11; Sal 103; Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16. 21-22
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
15h00 Festa dos Reis, promovida pela ACR, no Patronato de Vilar.

10 de JANEIRO de 2016

REFLEXÃO

Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - 1 Sam 1, 1-8; Sal 115; Mc 1, 14-20
21h00 Formação básica para catequistas do arciprestado, no salão da Junta
de Freguesia de Santa Joana.
Dia 12 TERÇA-FEIRA - 1 Sam 1, 9-20; SaL 1 Sam 2, 1; Mc 1, 21-28
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.
21h30 Encontros de Santa Joana, com a jornalista Aura Miguel, no Museu de Aveiro.
Dia 13 QUARTA-FEIRA - S. Hilário, bispo e doutor da Igreja
1 Sam 3, 1-10.19-20; Sal 39; Mc 1, 29-39
09h30 Reunião do Clero do Arciprestado, em Esgueira (termina às 14h30).
15h00 Reunião geral do Grupo de Vida Ascendente, no seminário.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Formação básica para catequistas do Arciprestado, no salão da Junta
de Freguesia de Santa Joana.
21h15 Ensaio do CatedrAv, no centro paroquial.

Dia 15
17h00
21h00
21h00

SEXTA-FEIRA - 1 Sam 8, 4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2, 1-12
Missa em Vilar.
Missa da festa em honra de Santo Amaro, em Vilar.
Formação básica de Catequistas para todo o Arciprestado, no salão da
Junta de Freguesia de Santa Joana.

Dia 16 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
1 Sam 9, 1-4.17-19: 10, 1a; Sal 20; Mc 2, 13-17
09h30 II Jornadas de Formação Litúrgica, no Colégio de Albergaria-a-Velha.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 17 DOMINGO II DO TEMPO COMUM – Ano C
Is 62, 1-5; Sal 95; 1 Cor 12, 4-11; Jo 2, 1-11
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
10h00 Missa da festa em honra de Santo Amaro, em Vilar.

INFORMAÇÕES

Dia 14 QUINTA-FEIRA - 1 Sam 4, 1-11; Sal 43; Mc 1, 40-45
21h00 Apresentação da caminhada da Quaresma, no seminário.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na Igreja.

Nº 1500

A alegria de sermos Filhos de Deus.
O Deus revelado por Jesus é Alguém de quem não se foge
por medo ou evita por vergonha, mas com Quem e para
Quem corremos com alegria e confiança. Tal como um bebé
corre para o pai que o chama, e acolhe de braços abertos
e sorriso rasgado, assim deveria ser a nossa atitude em
relação a Deus, de quem somos filhos pelo Baptismo.
Porque baptizados, mesmo que dessa graça não tenhamos
grande consciência, somos amados com a mesma totalidade,
intensidade e alegria com que Deus Pai ama o Seu Unigénito
e continua a amar-nos sem interrupções, apesar das
"desilusões" que Lhe causamos, nada querendo de nós senão
deixarmo-nos amar totalmente por Ele.
Mas, atenção: Não nos salvamos por constarmos do rol dos
baptizados desta ou daquela paróquia, mas por vivermos
como baptizados, onde quer que estejamos. O Baptismo
não é um direito ou tábua de salvação, nem dá créditos, é
uma grande responsabilidade para os Pais e Padrinhos, para
o próprio… e para toda a comunidade cristã.
Muitos queixam-se de que os Casamentos e Baptismos têm
diminuído; é verdade, e não se pode escamotear o problema,
mas o que nos tem de preocupar verdadeiramente é o facto
de muitos dos baptizados viverem à margem das exigências
do Baptismo, fazendo da Fé mero assunto do foro privado,
sem implicações ou vínculos de fidelidade quanto aos valores
e opções de vida.
Não nos alegram muitos Baptismos. Alegram-nos, sim, que os
Baptizados descubram a graça de serem Filhos de Deus e a
vivam com alegria e coerência. Isso é o mais importante e é
para isso que temos de investir como famílias e comunidades.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Mail.
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234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Peditório porta-a-porta
Novos olhares
sobre a padroeira
A Irmandade de Santa Joana Princesa
inicia esta terça-feira, às 21h30, no
Museu de Aveiro os "Encontros com
Santa Joana. Novos olhares sobre a
padroeira". O primeiro encontro
versará sobre "Santa Joana: uma
mulher livre" e contará com a presença
da vaticanista e jornalista da Rádio
Renascença Aura Miguel.

Formação para catequistas
Três noites de formação básica para
todos os catequistas. Dias 11, 13 e 15
de Janeiro, no salão da Junta de
Freguesia de Santa Joana, às 21h, todos
os nossos catequistas de crianças e
adolescentes (1.º ao 8.ºano) estão
convocados para estes encontros de
formação.

Conselho Pastoral
No próximo dia 21, às 21h30, terá
lugar uma reunião ordinária do
Conselho Pastoral Paroquial. Pedimos,
desde já, aos conselheiros a devida
atenção para que possamos continuar
a trabalhar para sermos Igreja da
Bondade e da Ternura.

O tempo de Natal
termina. Começa o
tempo comum que
nos conduzirá à
vivência
da
Quaresma que, por
sua vez, nos leva à
luz do Mistério
Pascal do Senhor.
O
Tríduo
do
Senhor dos Passos na nossa paróquia
é um dos momentos que viveremos
nesse tempo, nos dias 11, 12 e 13 de
Março. No sentido de se organizar
convenientemente esse Tríduo e
especialmente a Procissão pelas ruas
da nossa cidade, os elementos da
Confraria do Senhor dos Passos vão
realizar o peditório porta-a-porta.
Pedimos a todos o melhor acolhimento
e a generosidade possível que, desde
já, agradecemos.

Casais Felizes

Levamos a alegria do Natal!

O S. Pedro não ajudou à festa, mas nem isso nos impediu de levar a alegria do Natal
a algumas casas e ruas da nossa paróquia, como nos propusemos nesta acção
congregadora da comunidade que foi o Cantar dos Reis.
Em Santiago fomos mais de 40, de todas as idades, a "aquecer" com vozes afinadas a
frieza da noite e a iluminar algumas ruas escuras do nosso bairro. Mais no centro da
cidade, não tanto como gostaríamos, fomos às casas que se mostraram receptíveis
mediante a inscrição. E em Vilar a tradição manteve-se como noutros anos.
O objectivo não foi angariar fundos, de qualquer modo, da verba apurada, enviaremos
metade para a Cáritas Diocesana, para ajudar a responder ao drama dos refugiados,
e a outra metade será para o fundo paroquial destinado à evangelização.
Fica, desde já a certeza, que começamos uma história e não mais vai acabar. Para o
ano, voltaremos.

Oração Ecuménica em Aveiro
No próximo sábado, 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.
"Casais Felizes" é o tema da sessão que
será orientada por Furtado Fernandes,
especialista em Orientação de
Mediação Familiar, e decorrerá entre
as 15h e as 17h30 no nosso centro
paroquial.

Vem já de longa data a tradição dos cristãos de Aveiro das
diferentes tradições se reunirem em oração comum na Semana
de Oração pela Unidade dos Cristãos. Este ano, estando a Igreja
católica a viver o Ano da Misericórdia, de comum acordo, acertouse que a oração ecuménica se realizasse na igreja da Misericórdia,
no centro da cidade de Aveiro, no próximo dia 19, terça-feira, às 21h15.
Como habitualmente, no final da oração, haverá um momento de convívio, servindose um chá aos participantes.
"Chamados a proclamar os altos feitos do Senhor" (Cf. 1 Pedro 2,9) é o lema que
inspira os textos deste ano preparados e publicados pelo Conselho Pontifício
para a promoção da unidade dos cristãos e pela Comissão Fé e Constituição do
Conselho ecuménico das Igrejas.

