INFORMAÇÕES

MAIO

2016

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)

08 de MAIO de 2016

REFLEXÃO

Dia 09 SEGUNDA-FEIRA - Act 19, 1-8; Sal 67; Jo 16, 29-33
21h30 Reunião da Equipa Programa das Festas de Verão, no centro paroquial.
Dia 10 TERÇA-FEIRA - Act 20, 17-27; Sal 67; Jo 17, 1-11a
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.
21h30 Oração mariana promovida pelos Jovens+, na Sé.
Dia 11
09h30
18h00
21h00

QUARTA-FEIRA - Act 20, 28-38; Sal 67; Jo 17, 11b-19
Reunião do Clero Arciprestal.
Missa em Santiago.
Missa no 30.º aniversário da fundação do Agrupamento 794-Vilar.

Dia 12 QUINTA-FEIRA - SOLENIDADE DE SANTA JOANA – Padroeira
Ap 21, 1-5; Sal 44; Filip 3, 8-14; Mat 13, 44-46
não há missa às 8h30; há missa às 19h.
Missa presidida pelo Bispo diocesano na Sé, às 10h; procissão às 16h.

Dia 14 SÁBADO - S. Matias, Apóstolo
Act 1, 15-17. 20-26; Sal 112; Jo 15, 9-17
10h00 Jubileu da criança e adolescente, na Sé.
15h00 Encontro de reflexão com os crismandos, no centro paroquial.
15h00 Formação de candidatos à OFS seguida de reunião.
17h00 Encontro com os padrinhos dos crismandos, na igreja.
21h30 vigília de Pentecostes com Sacramento da Confirmação (Não há missa
às 19h na Sé, mas há em Santiago)
Dia 15 DOMINGO DE PENTECOSTES - Ano C
Act 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7.12-13; Jo 20, 19-23
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)
11h00 Missa campal junto à sede do Agrupamento 794-Vilar, seguindo-se
concurso de sopas e tarde recreativa.
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Dia 13 SEXTA-FEIRA - Festa de Nossa Senhora de Fátima
Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab; Sal 44; Lc 11, 27-28
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio dos coros paroquiais para a Vigília de Pentecostes, Sé.
21h30 Procissão de velas em honra de Nossa Senhora, em Santiago.

Nº 1517

Olhar para o Céu!
Com a Ascensão de Jesus entramos num tempo novo, o tempo
da Igreja, o nosso tempo. Na verdade, este último acto da
vida terrena de Jesus é o ponto de partida para os primeiros
passos da Igreja, especialmente relatados no livro dos Actos
dos Apóstolos, que meditámos ao longo do Tempo Pascal.
Esta solenidade, que enche o nosso coração de alegria e
fundamenta a esperança, traz-nos uma grande
responsabilidade. Com efeito, ao contemplarmos a Ascensão
de Jesus, num ambiente que deslumbra os discípulos, não
podemos deixar de experimentar e celebrar a mesma alegria
pela glória de Cristo Ressuscitado, que, ao ir preparar-nos
um lugar no coração do Pai, fundamentando, assim, a
esperança de que nos reserva a mesma glória, também nos
responsabiliza pelo anúncio da Boa Nova, nos constitui
testemunhas, em todos os tempos e lugares, e nos mandata
para continuarmos a Sua obra, até que Ele venha glorioso,
no fim dos tempos.
Este é, portanto, o nosso tempo, metódica e pacientemente
preparado por Jesus. Com a Ascensão começa o tempo da
nossa responsabilidade, sempre "assessorados" pelo Paráclito
prometido, o Espírito Santo.
A mensagem dos dois homens vestidos de branco da 1ª leitura
de hoje - "Homens da Galileia, porque estais a olhar para o
Céu?"- é clara: a Missão urge! A Missão agora é vossa! Não
esqueçamos nunca que fermentar os ambientes do Evangelho
é trabalho, sempre urgente e nunca terminado, que não
dispensa ninguém que se diga discípulo de Jesus Cristo.
Resta-nos pôr o coração em Deus e arregaçar as mangas,
sempre dóceis ao Espírito Santo e atentos às formas de
linguagem mais ajustadas ao anúncio da Boa Nova.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Sacramento do Crisma
Serão 26 pessoas que recebem o
sacramento da Confirmação, na solene
Vigília do Pentecostes, no próximo
sábado, às 21h30, uma celebração
presidida pelo nosso bispo. Esta vigília é
um momento muito importante do ano
litúrgico a requerer a participação plena
da comunidade cristã, que se alegra e
reza com 19 jovens da catequese e 7
adultos que, depois do tempo
necessário de preparação, recebem o
Espírito Santo, o Dom de Deus.

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 9: 5º e 6º ano
Dia 10: Jovens + (Celebração Mariana)
Dia 11: Oficinas de Oração e Vida
Dia 12: [Santa Joana - não há terço]
Dia 13: Procissão de Velas em Santiago
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

Sétima Semana de Páscoa:

Actividade para Jovens
Os Grupos de Jovens do Arciprestado
de Aveiro organizam nos dias 4 e 5 de
Junho uma actividade destinada a
jovens da catequese a partir do 9º ano
de catequese. AMA NA MISERICÓRDIA é
o lema deste encontro que decorrerá
no IDESO, em Eirol. As inscrições podem
fazer-se até ao dia 19.

É possível evangelizar através da internet?
O fenómeno religioso na Internet possui características muito próprias e específicas.
(...) O fenómeno religioso na Internet possui três grandes características, às quais
deveremos ter em atenção:
- Antes do mais, existe um “secularismo virtual” (...); - Por outro lado, observamos o
que podemos designar de “relativismo online” (...); - Por último, a “liberdade e a
Internet”, que é um aspeto particular do fenómeno religioso na Internet (...).
A necessidade de evangelizar na Internet é mais do que uma opção, é um dever
próprio de todo o cristão. Neste sentido, recordamos que o encontro pessoal com
Cristo é a chave para uma autêntica evangelização. Por outro lado, a vida da Igreja
online deverá ser um espelho daquilo que leve as pessoas a um encontro com o
Ressuscitado e as encaminhe para uma liberdade que deve ser guiada pelo amor. A
Igreja deverá ainda abrir as suas portas e mostrar o amor do Pai. Para isso, pode e
deve fazê-lo também através da Internet, adaptando-se sempre aos novos meios
tecnológicos e às novas linguagens, para que assim possa continuar o seu diálogo
com a humanidade. Somente assim poderá estabelecer um verdadeiro diálogo com
o homem de hoje num meio como é a Internet, essencialmente interativo.
Fernando C. Marques [©Semanário Ecclesia, nº 163]

Se quiser ler...
"Quem visita é menos pobre, muito menos pobre do que aquele
que é visitado. E é-o pela forma como foi e é amado, e pela forma
como agora deseja "restituir" algo do bem que recebeu (...) Aquele
que vou encontrar é meu irmão! Tenho a certeza que ele entra
na sua vida recebeu muito menos dons do que eu".
(In Visitar os presos,
Giovanni Nicolini, Ed. Paulinas)
"A paciência é um "olhar grande" que sabe ver além das misérias
e insuficiências, desde que seja um olhar dos tempos longos.
Por isso é que os Padres da Igreja tinham por ela uma elevada
consideração, a ponto de Cipriano de Cartago escrever que a fé
e a esperança necessitam de paciência para chegar a produzir
frutos".
(In Sofrer com paciência as fraquezas do próximo,
Christian Albini, Ed. Paulinas)

Ensaios para o Corpo de Deus
16 de Maio - 21h - no centro paroquial
23 de Maio - 21h - no centro paroquial

