INFORMAÇÕES

FEVEREIRO / MARÇO

2016

Dia 28 DOMINGO III DA QUARESMA – Ano C
Ex 3, 1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor 10, 1-6.10-12; Lc 13, 1-9
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
O FERTÓRIO PARA A C ÁRITAS P ORTUGUESA

28 de FEVEREIRO de 2016

REFLEXÃO

Dia 29 SEGUNDA-FEIRA - 2 Reis 5, 1-15a; Sal 41; Lc 4, 24-30
21h30 Conselho pastoral paroquial, no centro paroquial.
Dia 01 TERÇA-FEIRA - Dan 3, 25. 34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.
Dia 02 QUARTA-FEIRA - Deut 4, 1. 5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19
16h00 Confissões em Santiago.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 03 QUINTA-FEIRA - Jer 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23
21h00 Confissões na Igreja Matriz de Nariz e na Igreja das Quintãs.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, no Centro Paroquial.
SEXTA-FEIRA - Os 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28b-34
Missa em Vilar.
Via Sacra, na Sé.
24 horas para o Senhor (até às 21h30 de sábado), na igreja matriz de
Esgueira.

Dia 05 SÁBADO - Os 6, 1-6; Sal 50; Lc 18, 9-14
09h30 Confissões para o 4º ano de catequese.
14h00 Momento de oração da nossa paróquia nas 24h para o Senhor, igreja
matriz de Esgueira.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
21h30 III conferência dos "Encontros de Santa Joana", no Museu de Aveiro.
21h30 Concerto na Sé.
Dia 06 DOMINGO IV DA QUARESMA – Ano C
Jos 5, 9a. 10-12; Sal 33; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3. 11-32
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
16h00 Concerto de órgão, na Sé.
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17h00
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21h00
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"Convertei-vos!"
Ao chegarmos quase ao meio da quaresma, a liturgia alerta-nos para a necessidade de redobrarmos o esforço de
conversão, como condição para nos abrirmos a Jesus Cristo
e vivermos a Páscoa.
A confiança que logo no início da celebração exprimimos
em Deus, de Quem esperamos compaixão, é fundamental
no caminho percorrido e a percorrer. A mesma solicitude,
protecção e proximidade afectiva tem Deus hoje, como
outrora teve com o Seu povo, pela mão de Moisés, que,
contra tudo e contra todos, leva a cabo a grande "maravilha"
que marcou a história de Israel: a passagem do Mar Vermelho,
a travessia do deserto a caminho da pátria prometida e a
renovação da Aliança.
Ao evocarmos a história da Salvação é porque acreditamos
que Deus é fiel à Aliança, como outrora, não é de humores
nem esgotou a paciência connosco, e, se é verdade que o
futuro a Deus pertence, é no presente, neste tempo e
neste ano jubilar de misericórdia, que Deus espera de nós
um esforço maior de conversão, aproveitando as
oportunidades de salvação que nos são proporcionadas.
Jesus no Evangelho parece lembrar-nos que o cuidado de
Deus não está em livrar-nos do sofrimento e da morte, mas
no de enxugar paciente e amorosamente as lágrimas de
todos os homens, alertando ao mesmo tempo para o risco
de vidas de medo, vazias e sem sentido, verdadeiramente
mortas, a quem não aproveita bem o tempo de que não é
dono e de que deve prestar contas.
A terceira semana da quaresma é tempo avançado neste
processo de preparação próxima para a Páscoa. Não a
desperdicemos.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Música na Catedral
Cooperadoras da Família

A Família Blasiana (Instituto Secular
das Cooperadoras das Família, Obra de
Santa Zita e Movimento por um lar
cristão) está a celebrar o
cinquentenário da morte do Venerável
P. Joaquim Alves Brás. No dia 6 de
Março, na Casa de Santa Zita, haverá
uma conferência de D. António
Moiteiro, intitulada "50 anos depois...
Está vivo!...". No domingo seguinte, 13
de Março, dia em que passam 50 anos
da morte do P. Brás, o nosso bispo
preside à Eucaristia, na Sé, às 19h.

Na nossa igreja durante a Quaresma e a
Páscoa serão vários os momentos
musicais que teremos. Depois do
concerto deste sábado, os seguintes
serão no próximo fim de semana: dia 5,
às 21h30, o Graduale apresenta o
Requiem em Ré menor, de Luigi Cherubini
e dia 6, às 16h, será a vez de Franz Josef
Stoiber, Organista titular de S. Pedro,
em Regensburg. Serão, com certeza,
dois momentos de altíssimo nível, que
requerem e merecem a nossa presença.
Entretanto, também pode reservar o dia
16 de Março, às 21h30, para o Concerto
de Páscoa do Conservatório de Música
de Aveiro de Calouste Gulbenkian, assim
como o dia 30 de Abril, para ouvir o
Orfeão de Barrô (Águeda), às 21h30, e
ainda o dia 29 de Maio para escutar um
Concerto Mariano, da responsabilidade
do Departamento de Comunicação e
Artes, da Universidade de Aveiro.
Todos estes momentos culturais são de
entrada livre.

Triduo do Senhor dos Passos
Nos dias 11 a 13 de
Março teremos na
nossa Paróquia o
Tríduo do Senhor
dos Passos, com os
seus
habituais
momentos, que este
ano se reveste de
uma singular importân-cia no contexto
do Jubileu: Jesus, o Senhor dos Passos
é o rosto da Misericórdia do Pai.
Assim sendo:
♦ 11.Março - 21h30 - Via-sacra pública
♦ 12.Março - 21h30 - Oração mariana
♦ 13.Março - 16h00 - Procissão solene

Renúncia Quaresmal
Este ano a renúncia quaresmal da nossa
Diocese de Aveiro será repartida entre
os cristãos perseguidos pelo ódio da
intolerância religiosa e a necessidade
urgente de dotarmos os Serviços
pastorais diocesanos de espaços de
trabalho e de reuniões. Os envelopes
serão distribuidos este fim-de-semana.

Ama ao modo de Deus! Caminhada Quaresma | Páscoa
A partir da Palavra de Deus somos desafiados, em
cada semana da Quaresma, a descobrir o modo
de amar de Deus.
Nesta terceira semana ouvindo a parábola da
figueira estéril e o chamamento de Deus a Moisés
descobrimos o amor de Deus que dá sempre mais
uma oportunidade para a conversão. Como tal,
cada um de nós é chamado a aproveitar essa
oportunidade que a Misericórdia de Deus nos
concede.
Terceira Semana da Quaresma:
DEUS AMA
PORQUE…

DÁ
OPORTUNIDADES

EU SOU
DESAFIADO A…

AÇÕES

APROVEITAR

- aproveito a oportunidade participando na iniciativa "24
horas para o Senhor"
- leio o trecho Lucas 13, 1-9; - rezo o Salmo 102
- valorizo a oração do acto de contrição: Meu Deus porque
sois tão bom, tenho muita pena de vos ter ofendido. Ajudaime a não tornar a pecar

Arciprestado de Aveiro une-se em oração
A igreja matriz de Esgueira recebe
esta sexta e sábado a iniciativa "24
horas para o Senhor", que o Papa
Francisco, na bula da proclamação
do Jubileu da Misericórdia, nos
desafia a realizar. Trata-se de um
momento de oração, de adoração e
de reconciliação, que iniciará com
uma Eucaristia concelebrada pelos
sacerdotes do arciprestado, às 21h,
na qual também rezaremos pelo P.
Rogério, recentemente falecido.
A nossa Paróquia tem a responsabilidade de assegurar a oração das 14h às
15h, de sábado, e todos somos convidados a estar presentes nessa hora. A
eventual impossibilidade da presença na tarde de sábado nos permita, mesmo
assim, escolher outra hora e aproveitar esta oportunidade de encontro com
o Senhor Jesus.
Importante dizer, ainda, que estarão sacerdotes para atender em confissão
a partir das 22h até às 2h e a partir das 5h até às 20h.

