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Dia 22 SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano C
Prov 8, 22-31; Sal 8; Rom 5, 1-5; Jo 16, 12-15
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)
10h00 Missa da benção dos finalistas na alameda da Universidade de Aveiro.
12h00 Festa da Palavra do 4.º ano.
16h30 Jubileu Diocesano das Famílias, com missa presidida pelo Bispo
diocesano, na Sé.

22 de MAIO de 2016

REFLEXÃO

Mistério de Deus!

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - 1 Pedro 1, 3-9; Sal 110; Mc 10, 17-27
21h00 Ensaio dos coros para o Corpo de Deus, no centro paroquial.
21h15 Festa do Perdão com sacramento da Reconciliação para as crianças do
3.ºano, na Sé. (A oração do terço é na igreja de S. Francisco)
Dia 24 TERÇA-FEIRA - 1 Pedro 1, 10-16; Sal 97; Mc 10, 28-31
21h15 Festa do Perdão com sacramento da Reconciliação para as crianças do
3.ºano, na Sé. (A oração do terço é na igreja de S. Francisco)
21h30 Reunião da Equipa Logística das Festas de Verão, no centro paroquial.
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 28 SÁBADO -Judas 17. 20b-25; Sal 62; Mc 11, 27-33
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME - recolha de alimentos.
19h00 Missa na Sé em Santiago.
Dia 29 DOMINGO IX DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Reis 8, 41-43; Sal 116; Gal 1, 1-2.6-10; Lc 7, 1-10
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME - recolha de alimentos.
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)
12h00 Missa com Festa da Esperança (5.ºano) e Festa da Fé (6.ºano).
16h00 Concerto Mariano pelo Coro dos Cursos de Música da Universidade de Aveiro.
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Dia 27 SEXTA-FEIRA - S. Agostinho de Cantuária, bispo
1 Pedro 4, 7-13; Sal 95; Mc 11, 11-26
17h00 Missa em Vilar.

Neste Domingo retomamos o Tempo Comum, convictos de que é no
quotidiano da nossa existência que jogamos o desafio da fidelidade a
Deus, aos outros e a nós mesmos, e nada mais nos ajuda que a celebração
numa só festa das Três Pessoas de Deus, "o Mistério da Santíssima
Trindade".
Foi Jesus quem nos revelou o mistério da vida divina. Falou-nos do
amor infinito do Pai e da Sua grande misericórdia; Ele próprio se
apresentou como Filho, o enviado pelo Pai, e anunciou a vinda do
Espírito Santo para continuar a Sua obra.

Dia 25 QUARTA-FEIRA - S. Beda Venerável, presbítero e doutor da Igreja S. Gregório VII, papa – S. Maria Madalena de Pazzi, virgem
1 Pedro 1, 18-25; Sal 147; Mc 10, 32-45
15h00 Reunião dos grupos de Vida Ascendente.
18h00 Missa vespertina em Santiago.
19h00 Missa vespertina na Sé.
21h15 Festa do Perdão com sacramento da Reconciliação para as crianças do
3.ºano, na Sé. (A oração do terço é na igreja de S. Francisco)
Dia 26 SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
Gen 14, 18-20; Sal 109; 1 Cor 11, 23-26; Lc 9, 11B-17
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 16h (Sé)
16h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano e concelebrada pelo Clero do
Arciprestado, seguida de Procissão Eucarística.
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"Um só Deus em três Pessoas". Não se trata de uma fórmula abstracta
e matemática, mas de um Mistério de Amor, de Comunhão Trinitária,
modelo para toda a Igreja e inspiração para todo o agir humano. É
mistério de Comunhão a construir-se todos os dias na família, no grupo
apostólico, na paróquia, na diocese, no trabalho e entre vizinhos, em
todos os âmbitos da existência, e que será plena na eternidade, quando
o" Filho do Homem vier em poder e majestade…"
"Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não podeis comportá-las
por agora". Jesus não disse tudo nem fez tudo. Enviou, como prometera,
o Espírito, para clarificar, consolidar e comprometer a Igreja na
continuação do Seu projecto. Cabe-nos, agora, no tempo comum da
existência, sob o impulso do Espírito Santo, fazer a nossa parte, que é
nada mais nada menos que dar testemunho da Ressurreição de Jesus
Cristo e construir a fraternidade entre os homens, porque todos,
amados por Deus, foram criados à Sua imagem e semelhança.
Mistério fundamental da Fé, o mistério da Santíssima Trindade, sem
dispensar a compreensão intelectual e o discurso teológico, é desafio
permanente a que a nossa Paróquia se torne "verdadeira Ilha de
misericórdia", como deseja o Papa Francisco, e as nossas famílias sejam
cada vez mais" comunidades de vida e amor", verdadeiras Igrejas
domésticas. Isto é tarefa nunca acabada de todos nós e todos os dias.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Mês de Maio

Festas de Verão 2016

- oração comunitária do terço -

Na igreja de S. Francisco, às 21h30:
Dia 23: 7º, 8º e Discípulos com Pinta
Dia 24: 9º ano e Acólitos
Dia 25: OFS
Dia 26: [Corpo de Deus - não há Terço]

Esta terça-feira, às 21h30, no CUFC,
será apresentada a peça "O
Principezinho... 72 anos depois",
produzida pelo grupo de teatro
"Carinhos Quentes", da Cáritas
Diocesana de Coimbra. Os bilhetes,
com o valor simbólico de 1,5 "rosas",
dão direito a uma bebida para consumo
e podem ser adquiridos antecipadamente ou no próprio dia.

Na igreja matriz, às 21h30:
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

Encerramento do mês de Maio
No último dia do mês de Maio realizaremos, como em anos
anteriores, uma procissão de velas seguida de Eucaristia. A
procissão começará no largo de Santo António, às 21h30, e seguirá
pelas ruas Castro Matoso, largo das 5 Bicas, Eça de Queirós e
avenida de Santa Joana. À chegada celebraremos Eucaristia, da
festa da Visitação de Nossa Senhora, na Sé.
O ensaio dos coros paroquiais para preparação do Encerramento
do Mês de Maio será no próximo dia 30 de Maio (segunda-feira),
pelas 21h30, na igreja.

As Festas de Verão 2016 terão lugar nos dias 4, 11, 18, 19 e 23 de Junho, no
Jardim Municipal. Esta tradicional iniciativa que a nossa Paróquia organiza no mês
dos Santos Populares, no Parque Infante D. Pedro, já é uma "marca registada" da
animação da cidade, conjugando boa gastronomia, música e muita animação.
Com o intuito de contribuir para uma cidade mais festiva e animada, este ano
durante as tardes haverá música em diversos espaços do Bairro Histórico de
Aveiro, em parceria com "A CORDA" e com a preciosa colaboração de instituições
como o Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian, a Sociedade
Musical Santa Cecília, entre outras associações ou artistas que se apresentam a
solo. Também a dimensão desportiva não será esquecida com uma aula de zumba
que decorrerá no frondoso Jardim Municipal.
Na animação do belo coreto do Parque Infante D. Pedro, apostamos este ano em
noites temáticas: "Venham mais 5", no dia 4, "Silêncio, que se vai cantar o fado",
no dia 11, "Com certeza uma noite portuguesa", no dia 18, e "Lá vem a Marcha",
no dia 23, a noite véspera de S. João com as tradicionais Marchas Populares.
Brevemente diremos mais sobre este programa.
Recordamos ainda que no contexto das nossas festas de Verão, teremos no
domingo, dia 19, a festa de encerramento da catequese, com um programa entre
as 10h e as 17h, que inclui a Eucaristia, o almoço e um jogo, no parque, organizado
pelos Escuteiros de Vilar.

Retiro para Doentes
O Movimento da Mensagem de Fátima promove de 21 a 24
de Julho o Retiro para Doentes. As inscrições podem ser
feitas junto da enfermeira Cremilde Campos (234045494/
965416764) até ao dia 10 de Junho. De registar que este
retiro é inteiramente gratuito.

