MAIO

INFORMAÇÕES

2016

Dia 01 DOMINGO VI DA PÁSCOA - Ano C
DIA DA MÃE
Act 15, 1-2. 22-29; Sal 66; Ap 21, 10-14. 22-23; Jo 14, 23-29 ou Jo 17, 20-26
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

01 de MAIO de 2016

REFLEXÃO

Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - S. Atanásio, bispo e doutor da Igreja
Act 16, 11-15; Sal 149; Jo 15, 26 – 16, 4a
17h00 Reunião das Visitadoras dos Doentes, na sala por cima da sacristia.
21h30 Reunião da Equipa Programa das Festas de Verão, no centro paroquial.
Dia 03 TERÇA-FEIRA - S. Filipe e S. Tiago, Apóstolos
1 Cor 15, 1-8; Sal 18 A; Jo 14, 6-14
Encontro Nacional do Grupo de Vida Ascendente, em Fátima.
15h00 Reunião da Direcção do Patronato em Vilar.
21h30 Reunião da ACR-Vilar, na cave da igreja.
21h30 Reunião de Direcção do Agrupamento 191-Aveiro.
21h30 Reunião da Equipa Logística das Festas de Verão, no centro paroquial.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.
Dia 04 QUARTA-FEIRA - Act 17, 15. 22 – 18, 1; Sal 148; Jo 16, 12-15
18h00 Missa em Santiago.
21h30 "A alegria do amor. E agora?", com Frei Bento Domingues, no CUFC.
QUINTA-FEIRA - Act 18, 1-8; Sal 97; Jo 16, 16-20
Adoração ao Santíssimo Sacramento e Vésperas.
Reunião da Direcção do Patronato em Vilar.
Celebração Mariana, na Igreja.
Encontro dos crismandos com o Bispo Diocesano, no centro paroquial.

Dia 06
17h00
21h30
21h30

SEXTA-FEIRA - Act 18, 9-18; Sal 46; Jo 16, 20-23a
Missa em Vilar.
Ensaio do Coro "Nossa Senhora da Glória”, na Igreja.
Novos Olhares sobre a Padroeira: "Santa Joana: um duelo permanente",
pelo cónego António Rego, no Museu de Aveiro.

Dia 07 SÁBADO - Act 18, 23-28; Sal 46; Jo 16, 23b-28
15h00 Reunião de Pais das Crianças da 1ª Comunhão, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 08 SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR - Ano C
Act 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23 ou Hebr 9, 24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53

DIA MUNDIAL

DOS

MEIOS

DE

COMUNICAÇÃO SOCIAL (OFERTÓRIO)

Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

INFORMAÇÕES

Dia 05
17h00
21h00
21h30
21h30

Nº 1516

"Nada te perturbe!"
O Tempo Pascal, de que estamos a viver as últimas semanas,
oferece-nos a oportunidade para retomarmos as instruções
de Jesus aos discípulos, os de então e os de todos os tempos,
a catequese da última Ceia e as recomendações feitas
durante os encontros depois da Ressurreição.
Hoje, Jesus, vendo alguma ansiedade espelhada no rosto
dos Seus, apressa-se a serenar -lhes o coração:" deixo-vos a
paz, dou-vos a minha paz" e recomenda que jamais se deixem
intimidar pelas dificuldades, incertezas, perseguições,
dúvidas e frustrações do presente. Que nada deste mundo
perturbe os seus corações. E para não serem apanhados
desprevenidos, diz estas coisas antes que aconteçam, com
a promessa de voltar em breve, porque vai apenas preparar
um lugar na casa de Seu Pai, que também é nosso.
E como se isto não bastasse, recorda o Espírito Santo, o
Paráclito, o Dom já prometido. Aquele que "o Pai enviará em
meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará
tudo o que Eu vos disse." E é graças a Ele que continuamos
a celebrar a Páscoa, sem nos cansarmos, especialmente em
cada Domingo.
Nunca a Igreja deixou de ter consciência que é o Espírito
Santo que a mantém fiel a Jesus Cristo, procurando nas
suas deliberações e discussões, como no Concílio de
Jerusalém, estar atenta à Sua presença orientadora.
Conscientes desta presença invisível mas real, devemos
cultivar a docilidade à voz da Igreja, que, assistida pelo Espírito
Santo, guarda intacto o depósito da Fé e é garantia segura
de fidelidade ao Mandamento Novo do Amor, que Jesus nos
deixou como marca indelével da nossa identidade cristã.
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

A Alegria do Amor. E agora?
O CUFC promove esta quarta-feira uma
sessão intitulada "A Alegria do Amor.
E agora?", que conta com a presença
de Frei Bento Domingues. Começa às
21h, com entrada livre, e pretende ser
uma reflexão sobre a mais recente
exortação apostólica do Papa
Francisco, feita por uma das vozes mais
inquietante da Igreja portuguesa da
actualidade.

Sacramento do Crisma
Um grupo de jovens da catequese e
também um grupo de adultos receberão
o sacramento da Confirmação, na solene
Vigília do Pentecostes, que decorre a
14 de Maio. Esta quinta-feira, o nosso
bispo irá encontrar-se com os
crismandos, às 21h30, no centro
paroquial.

Festa da Padroeira
No dia 12 de Maio, celebramos a
Solenidade de Santa Joana, nossa
Padroeira. O programa consta de
Compromisso de Cavaleiros e Aias e
Investidura de novos Irmãos às 9h15
na Igreja de Jesus; Missa na Sé às 10h
seguida de romagem ao Túmulo de
Santa Joana; e, procissão pelas
principais ruas da cidade, às 16h.

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
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

Sexta Semana de Páscoa:

30 anos de Escutismo em Vilar
O Agrupamento 794-Vilar celebra 30
anos da sua fundação no dia 11 de
Maio. Com o lema "30 anos 30
histórias" pretende, além de celebrar
o acontecimento, valorizar a história
e envolver e implicar os pais no
agrupamento. O programa contempla
Missa no dia 11 e oração mariana no
dia 13, ambas na igreja às 21h. No
domingo, dia 15, a Missa será campal
às 11h, junto à sede do agrupamento
seguindo-se o III Concurso de Sopas
com a participação dos movimentos do
lugar. Depois terá lugar uma tarde
recreativa com olimpíadas cuja
inscrição (cobertores ou ração) será
para a AFECTU - Associação de Felinos
E Caninos Todos Unidos.

Se quiser ler...
"Jesus pediu aos discípulos que "curassem os enfermos". Cuidar de
alguém é ocupar-se dos sofrimentos e angústias dos outros e
angústias de outro, partindo das suas próprias feridas. Tornamo-nos
"curadores" se estivermos conscientes das fragilidades próprias".
(In Assistir os enfermos, Angelo Cupini, Ed. Paulinas)
"Afrontas, traições, ofensas... Perdoar não significa esquecer. Não
é possível viver no ressentimento. O perdão é muito mais do que
fazer psicanálise a baixo preço. É esperança, vida , ressurreição.
Dos outros, mas sobretudo nossa".
(In Perdoar as injúrias, Guy Gilbert, Ed. Paulinas)

Jubileu da Criança e Adolescente
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.

