INFORMAÇÕES

ABRIL / MAIO

2016

Dia 24 DOMINGO V DA PÁSCOA - Ano C
Act 14, 21b-27; Sal 144; Ap 21, 1-5a; Jo 13, 31-33a. 34-35
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

24 de ABRIL de 2016

Nº 1515

REFLEXÃO

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - S. Marcos, Evangelista
1 Pedro 5, 5b-14; Sal 88; Mc 16, 15-20
Dia 26 TERÇA-FEIRA - Act 14, 19-28; Sal 144; Jo 14, 27-31a
21h30 Reunião da Comissão de Festas de Verão.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.
Dia 27 QUARTA-FEIRA - Act 15, 1-6; Sal 121; Jo 15, 1-8
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Reunião dos Grupos de Jovens do Arciprestado de Aveiro, no centro
paroquial.
21h30 Reunião geral de catequistas e animadores, no centro paroquial.
Dia 28 QUINTA-FEIRA - S. Pedro Chanel e S. Luís Maria Grignion de Montfort
Act 15, 7-21; Sal 95; Jo 15, 9-11
21h30 Reunião da Direcção do Patronato "Nossa Senhora de Fátima", em Vilar.

Dia 30 SÁBADO - S. Pio V, papa
Act 16, 1-10; Sal 99; Jo 15, 18-21
07h30 Peregrinação Nacional dos Acólitos a Fátima, com a presença da nossa
Paróquia (chegada prevista para as 18h30).
15h00 Reunião de Pais do 1º ao 4º ano, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
21h30 Concerto pelo Orfeão de Barrô, na Igreja.
Dia 01 DOMINGO VI DA PÁSCOA - Ano C
Act 15, 1-2. 22-29; Sal 66; Ap 21, 10-14. 22-23; Jo 14, 23-29 ou Jo 17, 20-26
DIA DA MÃE
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

INFORMAÇÕES

Dia 29 SEXTA-FEIRA - S. Catarina de Sena, Padroeira da Europa
1 Jo 1, 5 – 2, 2; Sal 102; Mt 11, 25-30
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro "Nossa Senhora da Glória”, na Igreja.

As nossas credenciais!
O Tempo Pascal corre para o fim e damo-nos conta que a
Igreja, impelida pelo Espírito Santo, caminha a passos largos
em todas as direcções, não sem ter já experimentado a
coroa do martírio, a carga das perseguições, o sabor da
incompreensão de muitos, inclusive "de dentro"e todas as
consequências do confronto com os interesses económicos,
políticos e religiosos dominantes.
As cidades não eram terra estranha, nem os caminhos das
aldeias esquecidos; os ricos não eram desprezados e os da
margem eram acolhidos. O importante era fazer chegar a
BOA NOVA transparente, fiel e ousada, humilde e convicta,
ao coração de todos, onde quer que se encontrassem. E o
número dos discípulos aumentava e a Igreja organizava-se,
sob a acção do Espírito Santo e o ministério dos Apóstolos,
e as inevitáveis tensões internas, emergentes aqui e acolá,
eram resolvidas em clima de oração, com respeito de uns
pelos outros e em franco diálogo. Qual fermento, a Igreja
impregnava de novidade evangélica a sociedade de então.
Outra não é a missão da Igreja e outro não é o caminho,
senão, como o da Igreja primitiva, vivermos a sério a novidade
do Evangelho, que passa necessariamente pela prática da
caridade. "Como Eu vos amei, amai-vos também uns aos
outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos".
Continuam a ser estas as nossas verdadeiras credenciais.
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

Acólitos em Fátima
Realiza-se, no
próximo dia 30 de
Abril, sob o tema
“Misericordiosos
como o Pai” a XX
Pe r e g r i n a ç ã o
Nacional
de
Acólitos
ao
Santuário de
Nossa Senhora de Fátima.
O Secretariado de Liturgia da Diocese
de Aveiro está a organizar a peregrinação
dos acólitos da nossa Diocese, as
inscrições deverão ser feitas até ao dia
25 de Abril no site do Secretariado
Diocesano.

Cadeirais
Por razões de conservação e preservação
patrimonial, apela-se a que se evite o
uso dos cadeirais superiores de ambos
os lados, como lugar para sentar na
igreja. A "barreira" colocada é
simplesmente "psicológica". É bem certo
que estes cadeirais são um elemento
muito valioso da igreja, pelo que se pede
a compreensão de todos.

Orfeão de Barrô na Catedral
No próximo sábado, o Orfeão de Barrô
apresenta-se a concerto na nossa
igreja. Marzi, Caccini, Althouse, Elgar,
Mozart e Verdi são alguns dos
compositores interpretados pelo coro
aguedense. Carina Nogueira será
soprano e Ana Pedro Cunha será
mezzo-soprano. Cláudio Vaz estará ao
piano e a direcção estará a cargo de
Sérgio Brito. Começará às 21h30 e terá
entrada livre.

Mês de Maio

Ama ao modo de Deus! Caminhada da Páscoa

- oração comunitária do terço -

No tempo Pascal, a liturgia da Palavra de Deus mostranos como vive a primitiva comunidade cristã a partir
da ressurreição do Senhor Jesus. É do modelo e do
exemplo de vida dessa primeira Igreja que retiramos
os desafios para sermos hoje a "Mãe de coração
aberto" e a "casa aberta" para todos.
Durante as semanas do Tempo Pascal somos todos
desafiados a pôr em prática as obras de misericórdia,
uma corporal e uma espiritual em cada semana.

Na Igreja matriz, às 21h30:
Dia 2: Leitores
Dia 3: Consagradas
Dia 4: Visitadores de Doentes
Dia 5: celebração mariana
Dia 6: 10º ano
Dia 9: 5º e 6º ano
Dia 10: Jovens +
Dia 11: Oficinas de Oração e Vida
Dia 12: [Santa Joana - não há terço]
Dia 13: Procissão de Velas em Santiago
Dia 16: Zeladoras do Templo
Dia 17: MEC's
Dia 18: Irmandades
Dia 19: Celebração Mariana
Dia 20: Grupos Corais
Dia 23: 7º, 8º e Discípulos com Pinta [na igreja
de S. Francisco]
Dia 24: 9º ano e Acólitos [na igreja de S.
Francisco]
Dia 25: OFS [na igreja de S. Francisco]
Dia 26: [Corpo de Deus - não há Terço]
Dia 27: Vida Ascendente
Dia 30: Conselho Pastoral
Dia 31: Procissão de Velas seguida de Eucaristia
em Vilar (segunda a sexta) - 21h00
em Santiago (segunda a sexta) - 21h30
nos Santos Mártires(segunda a sexta) - 21h30
em Santo António (segunda a sexta) - 18h30

Quinta Semana de Páscoa:

Se quiser ler...
"Criar espaço para os outros significa dar uma casa ao Outro. O
acolhimento desassossega-nos e escancara-nos horizontes novos.
Amanhã seremos recordados por termos aberto o coração e as cidades,
ou por nos termos entrincheirado no egoísmo? "
(In Acolher o forasteiro,
Renato Kizito Sesana, Ed. Paulinas)
"Nem toda a tristeza e lamento provém de opressão social e política;
há uma tristeza ligada à sensibilidade e à fragilidade da vida, que nos
humaniza. O nosso Deus é também um Deus que sofre e chora com as
nossas lágrimas e nos promete a consolação do seu Reino, onde será
tudo em todos."
(In Consolar os tristes,
Marcelo Barros, Ed. Paulinas).

Auxílio aos cristãos ucranianos
- Este fim de semana, a convite do

Jubileu da Criança e Adolescente

Papa Francisco, realiza-se um Peditório
em favor dos Cristãos da Ucrânia, que
atravessam uma situação difícil por
causa da guerra. Durante a semana
poderá fazer alguma oferta para esta
intenção, nas missas feriais, ou na
secretaria paroquial.

No próximo dia 14 de Maio, a nossa diocese, por meio do Secretariado Diocesano da
Educação Cristã, propõe o Jubileu da Criança e Adolescente, assinalando deste
modo o Jubileu da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. Será na nossa
igreja catedral e começará às 9h30 com acolhimento e será composto por uma
celebração, uma visita ao túmulo de Santa Joana e ainda um jogo. Pedimos, desde já
aos pais e catequistas do 1.º ao 8.º ano o empenho necessário para que as nossas
crianças e adolescentes possam participar nesta jornada diocesana.

