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19 de JUNHO de 2016 Nº 1523

E tu que dizes?

Dia 19 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM - Ano C
Zac 12, 10-11; 13,1; Sal 62; Gal 3, 26-29; Lc 9, 18-24
FESTA DE ENCERRAMENTO DA CATEQUESE E FESTA DO PAI NOSSO, no
Jardim Municipal:

10h00 Acolhimento aos grupos de catequese.
11h30 Missa campal. (não haverá missas na igreja)
13h00 Almoço (caldo verde, fêveras, sardinha assada, arroz doce).
14h30 Jogo por equipas.
17h00 Encerramento.

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - B. Sancha, B. Mafalda e B. Teresa
2 Reis 17, 5-8. 13-15a. 18; Sal 59; Mt 7, 1-5

09h30 Encontro de Párocos e IPSS, no Centro Sociocultural da Costa Nova
(termina às 12h30).

21h00 Reunião da Direcção do Patronato no Centro Paroquial.
21h30 Reunião de catequistas e animadores (5.º ao 12.º ano), no centro paroquial.

Dia 21 TERÇA-FEIRA - S. Luís Gonzaga, religioso
2 Reis 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Sal 47; Mt 7, 6. 12-14

19h00 Reunião da Direcção do Patronato Nossa Senhora de Fátima com todos
os Funcionários, em Vilar.

21h30 Reunião da Equipa Logística das Festas de Verão, no centro paroquial.

Dia 22 QUARTA-FEIRA - S. Paulino de Nola, S. João Fisher e S. Tomás More
2 Reis 22, 8-13; 23, 1-3; Sal 118; Mt 7, 15-20
Passeio do Movimento Vida Ascendente.

18h00 Missa em Santiago.

Dia 23 QUINTA-FEIRA - 2 Reis 24, 8-17; Sal 78; Mt 7, 21-29
Festas de Verão 2016:

20h00 Jantar, no Jardim Municipal.
21h30 Lá vem a Marcha! Desfile das Marchas Populares, no Largo

de Santo António.

Dia 24 SEXTA-FEIRA - NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA – SOLENIDADE
Is 49, 1-6; Sal 138; Act 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80

17h00 Missa em Vilar.

Dia 25 SÁBADO - Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Sal 73; Mt 8, 5-17
10h00 Encontro das Equipas Arciprestais da Catequese, no Seminário.
12h30 Almoço de catequistas da infância seguido de assembleia, no Seminário.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 26 DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Reis 19, 16b. 19-21; Sal 15; Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62
Missas: 10h (Vilar), 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

19h00 Missa de envio dos jovens do voluntariado missionário da Diocese de
Aveiro presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.

Jesus não está preocupado com sondagens, quando
pergunta:  "Quem dizem as multidões que Eu sou"; sabia
bem que a opinião das pessoas Lhe era francamente
favorável, que a verdade não é questão de moda, de
tendências, de oportunidade e daí a questão: "e vós,
quem dizeis que Eu sou"?

Cada qual deve dar a sua resposta, sem recurso a fórmulas
aprendidas de memória, sem pensamentos pensados ou
escritos por outros. O que Jesus quer é o que vai no
coração, é o que cada um vive e sai espontaneamente
sem preconceitos ou discursos rebuscados e
teologicamente fundamentados.

A questão posta é respondida de coração a coração:
"Quem sou eu para ti?" Com a tua história de luzes e
sombras, de fracassos e entusiasmos, com medos e
esperanças, sonhos e frustrações… a resposta não é de
livros ou universidades, mas de vida.

Se fôssemos hoje com a mesma questão para a rua, as
respostas acerca de Jesus continuariam certamente bem
positivas, mas não basta para ser cristão ser baptizado
e manifestar simpatia e admiração por Cristo, é
necessário renegar-se a si mesmo, tomar a cruz todos
os dias e segui-Lo… É isto que têm de fazer os amigos
para serem discípulos e não perderem o jogo da vida.

P. Fausto
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Esta quinta-feira, dia 23, na última noite de mais uma edição das Festas de Verão,
temos as habituais marchas populares. Com o mote "Lá vem a marcha", depois do
jantar no jardim municipal, com as já conhecidas iguarias, no Largo de Santo
António, sete grupos vão fazer as suas apresentações na noite de S. João.

Com a noite das Marchas se conclui mais uma edição das nossas festas promovidas
pela Paróquia da Glória. De antemão, agradecemos a quantos marcaram presença
nos dias da festa e especialmente a quantos deram de si, do seu tempo e do seu
esforço, para tornar possível mais uma edição das Festas de Verão. O trabalho
épico da equipa da logística, este ano acrescido da mais valia da equipa do
programa, a arte dos jovens que trouxeram um toque de leveza à imagem (cartaz
e flyers), todos os apoios pessoais e institucionais: tudo reconhecidamente
agradecemos, cientes de que juntos, poderemos continuar a sonhar belos
momentos em torno destas festas de Verão, na cidade de Aveiro.

Seguir-se-á a avaliação necessária e, a seu tempo, a convocação para a edição do
próximo ano.

Festas de Verão 2016. LÁ VEM A MARCHA!

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, com
a excepção da viagem, este retiro é
gratuito.

Retiro para Doentes

No próximo sábado, dia 25, às 20h, decorre no Centro
Universitário Fé e Cultura um jantar solidário promovido
pelo Serviço Diocesano de Animação Missionária. As receitas
serão para apoiar as missões (centros de missão) com quem
o SDAM colabora através do voluntariado missionário e
também com as/os quais existem projetos através da ORBIS

- Cooperação e Desenvolvimento, ONGD que pertence ao SDAM. As reservas podem
ser feitas pelo telefone 917282387 ou por e-mail sdam@diocese-aveiro.pt. O custo
é de 12,50 euros para maiores de 12 anos e 7,50 euros para menores de 13 anos.

Jantar solidário

Com o final de mais um ano de
catequese é possível fazer a renovação
da inscrição na catequese paroquial.
Nos grupos será dada a cada
catequizando uma ficha para essa
renovação que deve ser preenchida e
entregue até ao final do mês de Junho.

Renovação de inscrições

O Secretariado Nacional de Liturgia vai
realizar de 25 a 29 de julho, em Fátima,
o 42.º Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica que terá como tema “A
Liturgia, cume e fonte da
Misericórdia”.
A inscrição pode ser feita na nossa
secretaria, sabendo que a Paróquia
assume o valor da inscrição para
adultos e do alojamento e inscrição
para os jovens interessados.
As inscrições podem ser feitas até dia
24 de Junho e os inscritos terão uma
reunião preparatória no dia 14 de Julho
às 21h30 no centro paroquial da Glória.

Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica

Está a decorrer a Petição “TODA A VIDA TEM DIGNIDADE”. Poderá ser subscrita
na Secretaria Paroquial até ao final do mês de Junho. É necessário BI/CC.

No domingo, dia 10 de Julho, D. António
Moiteiro celebrará a Eucaristia de
ordenação sacerdotal do diácono
Gustavo Fernandes, na Sé de Aveiro. O
início será às 16h. O jovem Gustavo
Fernandes, natural de Recardães
(Águeda), foi ordenado diácono no dia
14 de novembro de 2015 e colabora
nas paróquias da Branca e Ribeira de
Fráguas.

Ordenação sacerdotal
de Gustavo Fernandes


