INFORMAÇÕES

MARÇO

2016

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, 11h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
11h00 Bênção dos Ramos junto à igreja de Santo António e procissão para a Sé,
seguindo a Missa.
21h00 Ensaio dos coros paroquiais para preparação da Semana Santa, na Sé.

20 de MARÇO de 2016

REFLEXÃO

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - Is 42, 1-7; Sal 26; Jo 12, 1-11
Confissões, na Sé: às 10h e às 15h.
21h00 Ensaio dos coros paroquiais para preparação da Missa Crismal, na Sé.
Dia 22 TERÇA-FEIRA - Is 49, 1-6; Sal 70; Jo 13, 21-33.36-38
Confissões, na Sé: às 9h30, às 15h e às 21h30.
21h00 Ensaio dos coros para preparação da Semana Santa, no centro paroquial.
Dia 23 QUARTA-FEIRA - Is 50, 4-9a; Sal 68; Mt 26, 14-25
Confissões, na Sé: às 9h30 e às 15h.
15h00 Reunião do grupo de Vida Ascendente (Nossa Senhora da Glória e Santa
Joana), no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Ensaio dos coros paroquiais para preparação da Semana Santa, na Sé.
QUINTA-FEIRA SANTA
Eucaristia Crismal concelebrada.
Confissões, na Sé.
Missa da Ceia do Senhor, com lava-pés.
Adoração noturna do Santíssimo Sacramento.

Dia 25 SEXTA-FEIRA SANTA
Confissões, na Sé: às 10h e às 15h.
09h30 Oração de laudes.
17h30 Celebração litúrgica da Paixão do Senhor.
21h30 Procissão comemorativa do enterro do Senhor (início na Vera Cruz).
Dia 26
09h30
10h00
21h30

SÁBADO SANTO
Oração de laudes.
Confissões, na Sé.
Celebração da Vigília Pascal da Ressurreição do Senhor.

Dia 27 DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR – Ano C
Act 10, 34a.37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8; Jo 20, 1-9
Missas: 9h (Santiago); 10h (Vilar); 10h30, 12h e 19h (Sé)
MUDANÇA DA HORA: à 1h adiante o relógio 60 min.
15h00 Visita Pascal, em Vilar.

INFORMAÇÕES

Dia 24
10h00
15h00
21h30
00h00
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Uma Semana especial!
"Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união
com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor,
isto é, da sua Paixão e Ressurreição". Assim abre a liturgia do
Domingo de Ramos, que é caracterizada por dois momentos
difíceis de entender e aparentemente desencontrados: a
procissão dos ramos, em ambiente de triunfo, e a proclamação
da Paixão, que nos transporta a sexta-feira santa.
Ao participarmos na procissão dos ramos, não podemos
esquecer a outra procissão que, dias mais tarde, Jesus realiza
para o calvário, com a cruz às costas. Dois momentos
profundamente diferentes, vividos ao longo desta semana,
só possíveis pela curta memória colectiva e pela inconstante
carga emocional da natureza humana.
Como é curta a memória, que tão facilmente faz passar dos
hossanas e palmadinhas nas costas às vaias desbragadas da
rua! E Jesus sabe-o bem! Ao longo desta semana vamos fazer
a memória de tudo isto. Esta é a semana santa, a semana
"maior", não porque tenha mais dias ou estes tenham mais
horas, mas porque nela se evocam os acontecimentos maiores
da História da Salvação: a Morte e Ressurreição de Cristo.
Deus, que Se torna presente na Eucaristia e nos lava os pés,
morre crucificado por amor do homem; a cruz, que não se
entende e tantas vezes se rejeita, é contemplada e adorada;
o silêncio que a morte proporciona torna-se convite ao
recolhimento agradecido e cheio de esperança; por fim,
gritamos a nossa fé na Ressurreição de Jesus e não na cruz,
de peito cheio, a transbordar, pela Alegria que nos vem da
certeza do sepulcro vazio para sempre. Motivos não faltam
para vivermos santamente esta Semana Santa.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Ama ao modo de Deus! Caminhada Quaresma | Páscoa
Imagem Peregrina de Nossa Senhora
Já acolhemos, com alegria, a imagem de Nossa
Senhora de Fátima que nos visita. Até 10 de
Abril sentimos ainda mais a presença materna
de Maria, que nos introduz no mistério de Cristo.
Em pleno Ano Santo, todos temos a oportunidade
de pedir a Maria, Mãe da Misericórdia, que nos
ajude a ser Igreja de rosto materno e uma "Mãe
de coração aberto" (EG 46).
Relembramos que no programa que a diocese
elaborou incluiu-se uma visita ao Hospital de
Aveiro, esta segunda-feira,
e ao
Estabelecimento Prisional esta quarta-feira.
Durante o Tríduo Pascal a imagem não estará à
veneração dos fiéis.
As paróquias do nosso arciprestado de Aveiro
realizam no dia 31, às 21h30, uma Procissão de Velas, desde as igrejas de São
Francisco e Santo António até à igreja da Vera Cruz. Depois no dia 1 de Abril, na
Sé, o programa compõe-se assim:
08h30
missa
10h00
momento de oração com crianças do pré-escolar
11h00
momento de oração (a cargo da Mensagem de Fátima e Grupos de
Oração e Vida)
14h30
momento de oração com os idosos
15h30
momento de oração com as crianças do 1.º ao 6.º ano
16h30
momento de oração com adolescentes e jovens do 7.º ao 12.º ano
18h00
vésperas
19h00
missa (Após a missa a imagem seguirá em automóvel para o
arciprestado de Estarreja)
Desde já, podemos reservar o dia 10 de Abril, para a celebração do Dia da Igreja
Diocesana, na Torreira, com missas às 16h, não havendo, por esse motivo, a missa
das 19h, na Sé.

A Confissão não é tortura!
O Papa Francisco não se tem cansado de apelar: "Ponhamos novamente o
sacramento da Reconciliação no centro, porque este permite-nos tocar
sensivelmente a misericórdia do Pai" (MV 17), sabendo que "o confessionário não
é uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor" (EG 44).
Nesta semana santa, estão reforçados os horários, bem como o número de
sacerdotes disponíveis para a celebração da reconciliação. Que ninguém se
sinta excluído do grande rito da misericórdia divina.

A partir da Palavra de Deus somos desafiados, em
cada semana da Quaresma, a descobrir o modo
de amar de Deus.
Na Semana Santa, participando na benção dos
ramos, e ouvindo o Evangelho da Paixão, sou
convidado a louvar e a agradecer o acto supremo
de Amor: Deus, em Jesus Cristo, Dá a Vida.
O Tríduo Pascal é o centro de todo o ano
litúrgico. Participar nas celebrações é também
modo de agradecer ao Senhor Jesus, o Rosto da Misericórdia, a Sua entrega por
nós. Convite especial dirigido às crianças, adolescentes e jovens que, em férias
escolares e com a interrupção da catequese, têm mais tempo para poderem
participar.
Domingo de Ramos:
DEUS AMA
PORQUE…
DÁ VIDA

EU SOU
DESAFIADO A…

AÇÕES

AGRADECER

Leio o relato da Paixão do Evangelho de S. Lucas;
rezo o salmo 129.
Participo nas celebrações do Tríduo Pascal,
e trago para a Vigília Pascal a vela do baptismo.

Adoração nocturna
Na Quinta-Feira Santa, depois da Missa da Ceia do Senhor, teremos a habitual
Adoração Nocturna. Aqui relembramos a escala da dinamização da oração.
- 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

