INFORMAÇÕES

MARÇO

2016

Dia 13 DOMINGO V DA QUARESMA – Ano C
Is 43, 16-21; Sal 125; Filip 3, 8-14; Jo 8, 1-11
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
16h00 TRÍDUO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS - Procissão solene pelas ruas da
cidade e Sermão do Encontro.
19h00 Missa presidida pelo Bispo diocesano do cinquentenário da morte do
Venerável P. Joaquim Alves Brás.

13 de MARÇO de 2016

Felizes os misericordiosos
REFLEXÃO

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA - Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Jo 8, 1-11
21h15 Confissões, em Esgueira.
Dia 15 TERÇA-FEIRA - Num 21, 4-9; Sal 101; Jo 8, 21-30
21h30 Confissões, na Sé.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.
QUARTA-FEIRA - Dan 3, 14-20.91-92.95; Sal Dan 3, 52; Jo 8, 31-42
Missa em Santiago.
Confissões, em Cacia.
Reunião com os Catecúmenos, no Centro Paroquial.
Reunião de catequistas dos adolescentes e jovens, no centro paroquial.
Concerto de Quaresma/Páscoa pelos pais e alunos do Conservatório
Gulbenkian, na igreja.

Dia 17
17h00
21h30
21h30

QUINTA-FEIRA - Gen 17, 3-9; Sal 104; Jo 8, 51-59
Missa, na Casa do Professor.
Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.
Confissões, na Vera Cruz.

Dia 18 SEXTA-FEIRA - Jer 20, 10-13; Sal 17; Jo 10, 31-42
17h00 Missa em Vilar.
19h30 Acolhimento da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima na
Igreja Matriz em Mamodeiro.
21h00 Acolhimento da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima no largo
da Capela de Santiago, seguindo-se a procissão de velas para a Sé,
onde haverá Missa presidida pelo Sr. Bispo.
Dia 19 SÁBADO - Solenidade de S. José, esposo da Virgem Santa Maria
2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rom 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16.18-21.24a ou Lc 2, 41-51a
10h00 DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE, arciprestado de Vagos (termina às 22h30).
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 20 DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR – Ano C
Is 50, 4-7; Sal 21; Filip 2, 6-11; Lc 22, 14 – 23, 56 ou Lc 23, 1-49
Missas: 8h30, 11h30 e 19h (Sé); 10h (Vilar)
11h00 Bênção dos Ramos junto à igreja de Santo António e procissão para a
Sé, seguindo a Eucaristia.
21h00 Ensaio para todos os coros paroquiais para preparação da Semana Santa.
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Dia 16
18h00
21h00
21h00
21h30
21h30

Nº 1509

Com o fim próximo da Quaresma, os textos litúrgicos já nos
projectam para os tempos novos, inaugurados pela Morte e
Ressurreição de Jesus, e convidam-nos especialmente a olhar
o futuro com o optimismo que, séculos antes, experimentava
Isaías. Sim, sem amarras ao passado e sem medo do futuro,
eis-nos homens e mulheres que dão rosto à esperança, vivida
na certeza da fidelidade de Deus.
Pode parecer estranha esta dose de optimismo profético,
mas a verdade é que precisamos de avivar, como o Povo de
Deus ao longo da sua história, a memória pessoal e colectiva,
para dar consistência à esperança e reforçar a nossa
fidelidade, tanto mais quanto a existência se mostra agressiva
e dolorosa.
Se no Domingo passado ficámos embevecidos pela parábola
do Pai bondoso, hoje reconhecemos que Jesus não é apenas
um bom contador de histórias, mas, ao fazer o que prega, Se
revela mestre insigne e pedagogo eminente na arte de
recuperar quem está "em baixo" e indefeso, e denunciar
corajosamente quem só sabe apontar o dedo acusatório,
Neste sentido, assistimos a uma cena comovente, e desta
vez com uma mulher apanhada em adultério e condenada à
morte. Sem condenações nem sermões, Jesus perdoa e manda
a mulher em paz, lembrando-lhe apenas os seus telhados de
vidro e o cuidado para não cair, mas aos acusadores, sempre
atentos aos pecados dos outros mas não aos seus, que se
apressavam a atirar as pedras, sem primeiro baterem com
elas no peito, a esses, Jesus denuncia-lhes a hipocrisia e
desafia-os a serem coerentes. E todos saíram, a começar
pelos mais velhos!
Cenas como esta repetimo-las sempre que julgamos e
condenamos… Como os escribas e os fariseus, esquecemonos que também são de vidro os nossos telhados e que é
bem perigoso "atirar pedras"!
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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SEMANA SANTA - 2016
DOMINGO DE RAMOS - 20 de março
11.00H - Bênção dos Ramos junto à igreja
de Santo António e procissão para a
catedral, seguindo a Eucaristia (Itinerário:
Largo de Santo António, Rua Castro Matoso,
Largo Luís de Camões (5 Bicas), Rua Eça de
Queirós, Avenida Santa Joana adro da
Catedral).

SEGUNDA-FEIRA SANTA - 21 de março
10.00H - Confissões; 15.00H - Confissões
TERÇA-FEIRA SANTA - 22 de março
09.30H - Confissões; 15.00H - Confissões;
21.30H - Confissões
QUARTA-FEIRA SANTA - 23 de março
09.30H - Confissões; 15.00H - Confissões
QUINTA-FEIRA SANTA - 24 de março
10.00H - Eucaristia crismal concelebrada,
com a renovação dos compromissos
sacerdotais, a bênção dos óleos dos
enfermos e dos catecúmenos e a
consagração do óleo do Crisma.
15.00H - Confissões
21.30H - Eucaristia da Ceia do Senhor,
com lava-pés e procissão da Sagrada
Reserva. Adoração noturna do Santíssimo
Sacramento [até às 8h de Sexta-Feira
Santa].
♦00h-01h: Adolescentes e Jovens da
Catequese e Escuteiros
♦01h-02h: Grupos Corais
♦02h-03h: Irmandades, OFS, Pastoral
Familiar e Equipas de Nossa Senhora
♦03h-04h: Lugar de Vilar
♦04h-05h: Bairro de Santiago, Zeladoras,
Vicentinas e Visitadores
♦ 05h-06h: Catequistas, Oficinas de
Oração, Vida Ascendente, Cursos de
Cristandade e Rosaristas
♦06h-07h: Leitores e MEC's
♦07h-08h: Consagradas

SEXTA-FEIRA SANTA - 25 de março
09.30H - Oração de laudes.
10.00H - Confissões; 15.00H - Confissões
17.30H - Celebração litúrgica da Paixão
do Senhor.
Obs. - As ofertas dos fiéis são destinadas às
comunidades cristãs dos lugares santos da
Palestina (Terra Santa). A Igreja concede a
indulgência plenária aos fiéis que participarem na
celebração da paixão do Senhor (Enc. Ind., nº 17).
21.30H - Procissão comemorativa do
enterro do Senhor desde a igreja matriz
da Vera Cruz para a catedral (Itinerário:
Largos da Apresentação e de 24 de Julho,
rua de Domingos Carrancho, praças de Melo
Freitas e do Gen. Humberto Delgado, ruas de
Coimbra e dos Combatentes da Grande
Guerra, avenida de Santa Joana e adro da
Catedral).

SÁBADO SANTO - 26 de março
09.30H - Oração de laudes.
10.00H - Confissões
21.30H - Celebração da Vigília Pascal da
Ressurreição do Senhor, com o
lucernário, a liturgia da Palavra, a liturgia
baptismal e a liturgia eucarística.
Obs. - Cada um dos fiéis participantes deve
levar uma vela para acender durante a
celebração. A Igreja concede a indulgência
plenária aos fiéis que, participando na
celebração da vigília pascal, renovarem as
promessas baptismais (Enc. Ind., nº 70).

DOMINGO DE PÁSCOA - 27 de março
09.00H - Eucaristia [Santiago]
10.00H - Eucaristia [Vilar]
10.30H, 12.00H e 19.00H - Eucaristia na
Catedral
15.00H - Visita Pascal [Vilar]
Obs. - A Igreja concede a indulgência plenária
a quem receber a bênção dada pelo Santo
Padre "urbi et orbi", mesmo pela rádio ou
pela televisão (Enc. Ind., nº 12).

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 quinta semana, ouvindo o encontro e a
reacção de Jesus perante a acusação que fazem à
mulher adúltera, contemplamos o amor de Deus que
PERDOA. A partir daqui somos convidados a ACEITAR
O PERDÃO e a oferecer o perdão, indo ao encontro
do outro com um gesto concreto de Amor.
Quinta Semana da Quaresma:

"Senhor eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma
palavra e eu serei salvo."
Estas palavras são ditas pelo centurião a Jesus (Mt 8, 8). Na estrutura da
celebração, no momento da fração do pão, e ditas antes da comunhão,
revelam duas atitudes: o reconhecimento da indignidade e afirmação da
confiança.

Visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima
à Diocese de Aveiro
Aproxima-se a visita à nossa diocese da IMAGEM
PEREGRINA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (18
de março a 10 de abril), no contexto
preparatório das comemorações do centenário
das aparições marianas na Cova da Iria.
Acolhimento da Imagem: A 18 de março, às
19h30, haverá uma breve celebração de
acolhimento na Igreja Paroquial de Nossa
Senhora de Fátima - Mamodeiro e a Imagem
seguirá em cortejo automóvel para a Rua
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Aveiro, no Bairro de Santiago,
junto à capela, onde se iniciará, cerca das 21h00,
a procissão de velas rumo à Igreja Catedral.
Terminada a procissão, celebraremos Eucaristia.

