INFORMAÇÕES

FEVEREIRO

2016

Dia 07 DOMINGO V DO TEMPO COMUM – Ano C
Is 6, 1-2a.3-8; Sal 137; 1 Cor 15, 1-11 ou 1 Cor 15, 3-8. 11; Lc 5, 1-11
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
OFERTÓRIO PARA A UNIVERSIDADE CATÓLICA
10h00 Missa com Promessas e Partidas do agrupamento 794-Vilar.

07 de FEVEREIRO de 2016

REFLEXÃO

Dia 08 SEGUNDA-FEIRA - S. Jerónimo Emiliano – S. Josefina Bakhita, virgem
1 Re 8, 1-7. 9-13; Sal 131; Mc 6, 53-56
Dia 09 TERÇA-FEIRA - 1 Reis 8, 22-23. 27-30; Sal 83; Mc 7, 1-13
DIA DE CARNAVAL - Não há cartório paroquial
21h00 Ensaio de todos os coros paroquiais para preparar a Celebração
Eucarística de imposição das cinzas, na igreja.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.

Dia 11 QUINTA-FEIRA depois das Cinzas - Deut 30, 15-20; Sal 1; Lc 9, 22-25
DIA MUNDIAL DO DOENTE
09h30 Reunião do Clero Arciprestal, no Seminário Dehoniano.
10h00 Formação para Visitadores de Doentes, na Casa das Irmãs Dominicanas
de Santa Catarina de Sena.
Dia 12
17h00
18h15
21h30

SEXTA-FEIRA depois das Cinzas - Is 58, 1-9a; Sal 50; Mt 9, 14-15
Missa em Vilar.
Via sacra, na Sé.
Encontros de Santa Joana: Novos olhares sobre a Padroeira, no museu
de aveiro.

Dia 13 SÁBADO depois das Cinzas - Is 58, 9b-14; Sal 85; Lc 5, 27-32
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 14 DOMINGO I DA QUARESMA – Ano C
Deut 26, 4-10; Sal 90; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
19h00 Missas Estacional, presidida pelo Bispo Diocesano, na Sé.
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Dia 10 QUARTA-FEIRA DE CINZAS - dia de jejum e abstinência
Joel 2, 12-18; Sal 50; 2 Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
Igrejas de S. Francisco e Santo António:
09h30 - Laudes; 15h00 - Terço; 17h30 - Vésperas; 19h00 - Via sacra
08h30 Missa na Sé.
10h00 Recolecção Quaresmal do Clero na Casa Diocesana (termina às 13h).
15h00 Reunião dos Grupos de Vida Ascendente (Nossa Senhora Glória e Santa
Joana), no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Missa com Imposição das Cinzas, presidida pelo Bispo Diocesano.

Nº 1504

"Eis-me aqui"(Is 6,8)
A liturgia da Palavra deste Domingo fala-nos da preocupação
de salvação universal que Deus sempre teve e continua a
revelar, suscitando para isso, em cada momento, os profetas,
apóstolos e evangelizadores, escolhidos não em função dos
seus méritos e capacidades, mas por um acto insondável de
Amor e Misericórdia. Assim aconteceu com Isaías, Paulo,
Pedro e os outros apóstolos, referidos nas leituras da Missa
de hoje.
Aqueles que Deus chama, sempre indignos e impreparados,
capacita-os para a missão, concedendo-lhes as graças
necessárias para superarem as limitações, ainda que
continuem a ser homens e mulheres limitados e com defeitos,
porque o chamamento não muda a natureza, nem os
transforma em santos. É um mistério de Liberdade e Amor
de Deus, acolhido com humildade e generosidade por quem
é chamado.
O chamamento foi e há-de ser sempre mistério de duas
liberdades que se amam e respeitam, porque assim como
Deus é livre em chamar, também o homem é em responder.
E nos exemplos de hoje, como foi pronta e generosa a
resposta! "… eles deixaram tudo e seguiram Jesus". E nenhum
deles se arrependeu, porque o Amor de Deus os transformou
sem lhes tirar a liberdade, a alegria e a beleza de viver.
Apesar das propostas múltiplas e tentadoras da sociedade,
Deus ainda não desistiu e continua a chamar... Rezemos
para que os chamados sejam prontos e generosos na resposta
e perseverantes no seguimento. Isto depende de Deus, sem
dúvida, mas também dos próprios e de toda a comunidade
cristã.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Dia do Educador Cristão
Encontro histórico entre
Papa e Patriarca Ortodoxo

O Papa e o Patriarca Ortodoxo vão
encontrar-se pela primeira vez desde
o cisma de 1054, a 12 de Fevereiro.
Francisco e Cirilo vão reunir-se em
Havana, numa escala do Papa a
caminho do México. "A Santa Sé e o
Patriarcado de Moscovo têm o prazer
de anunciar que, pela graça de Deus,
sua santidade o Papa Francisco e sua
santidade o patriarca Cirilo de Moscovo
e toda a Rússia se vão encontrar no
próximo dia 12 de Fevereiro", referiu
a nota de imprensa da Santa Sé.

Ama ao modo de Deus! Caminhada Quaresma | Páscoa
90 dias para crescer no amor

Conforme proposto no Plano Pastoral
Diocesano o dia 20 de Fevereiro é um
dia dedicado à formação. No Dia do
Educador Cristão, o Departamento da
Pastoral Juvenil de Aveiro propõe o (EN)
FORMA aberto a todos os educadores
cristãos (catequistas, animadores,
responsáveis de movimentos,
professores de EMRC), que queiram
participar. Será das 9h30 às 15h30 no
Seminário, com o tema "Ser
Misericórdia". As inscrições devem ser
feitas até ao dia 15 de Fevereiro para
o email: atividadesdpja@dioceseaveiro.pt (indicando nome, idade, e
paróquia). O custo de participação é
de 2 euros, a pagar no dia do
encontro. Cada participante deve
levar almoço para partilhar.

O que nos possibilita a caminhada
de Quaresma e de Páscoa? 90 dias
para crescer no amor, para descobrir
e perceber o modo de amar de Deus
e para expressar esse amor na
vivência das obras de misericórdia.
É um caminho que se abre diante de
nós e que queremos percorrer com
alegria e com ousadia, dando passos
de conversão e assumindo como
projecto de vida a vontade de Deus.
É o tempo favorável, tempo de graça, para acolher a misericórdia de Deus.
Enquadrada no Ano Santo da Misericórdia, esta caminhada assenta na escuta da
Palavra de Deus, para nos ajudar a ver como Deus ama e tirando daí desafios para
a vida pessoal, concretizando-os em diversas acções.
Um coração construído na igreja será o símbolo plástico deste caminho que terá
uma expressão para as crianças da catequese diferente dos restantes membros
da comunidade.

Quarta-Feira de Cinzas
A celebração de Quarta-Feira de Cinzas assinala o início do tempo quaresmal. O
rito da imposição das cinzas lembra-nos "que somos pó", que a nossa vida é
passageiro e "não temos aqui morada permanente". Somos errantes peregrinos
de Deus.
Semana das Cinzas:
Deus ama porque: Convida!
Eu sou desafiado a: Converter-me!
Acção pessoal: Escrever um compromisso/propósito/regra de vida para
este tempo da Quaresma.

Santa Joana: um desafio vocacional
A iniciativa de Fevereiro dos
"Encontros de Santa Joana", traz
ao Museu de Aveiro, na sexta-feira,
às 21h30, a Irmã Assunção Faustino,
das irmãs Dominicanas de Santa
Catarina de Sena, para falar de
"Santa Joana: um desafio
vocacional".

Pastoral penitenciária
A Pastoral Penitenciária de Portugal promove o XI Encontro
Nacional - "O rosto da Misericórdia na pessoa presa", em
Fátima, nos dias 12, 13 e 14 de Fevereiro. Este encontro
é destinado a colaboradores e voluntários da Pastoral
Penitenciária, bem como aos respetivos assistentes
espirituais e religiosos.

