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Dia 11 DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM - Ano C
Ex 32, 7-11. 13-14; Sal 50; 1 Tim 1, 12-17; Lc 15, 1-32 ou Lc 15, 1-10
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé)
REFLEXÃO

Dia 12 SEGUNDA-FEIRA - Santíssimo Nome de Maria
1 Cor 11, 17-26. 33; Sal 39; Lc 7, 1-10
21h30 Reunião de Catequistas da Adolescência e Animadores da Juventude,
no centro paroquial.
Dia 13 TERÇA-FEIRA - S. João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja
1 Cor 12, 12-14. 27-31a; Sal 99; Lc 7, 11-17
Aniversário da tomada de posse de D. António Moiteiro como Bispo de
Aveiro.
Dia 14 QUARTA-FEIRA - Exaltação da Santa Cruz – FESTA
Num 21, 4b-9 ou Filip 2, 6-11; Sal 77; Jo 3, 13-17
15h00 Formação para catequistas, no centro paroquial (termina às 18h).
Dia 15 QUINTA-FEIRA - Nossa Senhora das Dores
1 Cor 15, 1-11; Sal 117 ou Hebr 5, 7-9; Sal 30; Sequência; Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35

Dia 17 SÁBADO - S. Roberto Belarmino, bispo e doutor da Igreja
1 Cor 15, 35-37. 42-49; Sal 55; Lc 8, 4-15
RETOMAMOS OS HORÁRIOS DAS ACTIVIDADES PAROQUIAIS
19h00 Missa com bênção dos estudantes, na Sé.
19h00 Missa em Santiago.
Dia 18 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM - Ano C
Am 8, 4-7; Sal 112; 1 Tim 2, 1-8; Lc 16, 1-13 ou Lc 16, 10-13
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
Dia 19 SEGUNDA-FEIRA - S. Januário, bispo e mártir
Prov 3, 27-34; Sal 14; Lc 8, 16-18
21h30 Conselho Pastoral Paroquial, no centro paroquial.
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Dia 16 SEXTA-FEIRA - S. Cornélio, papa, e S. Cipriano, bispo, mártires
1 Cor 15, 12-20; Sal 16; Lc 8, 1-3

Um Pai à espera para sair
Com Setembro, depois da ida a banhos chega a hora do regresso
e dos recomeços. Também o nosso boletim paroquial "Diálogo"
não foge ao ritmo do tempo, nem às vicissitudes da história
que passa, e assim se vai constituindo, dinamicamente.
Com todo o dinamismo, chega-nos também um Deus em
movimento, em saída, um Pai à espera para sair, para abraçar e
fazer festa. No Ano Santo que vivemos, assentando-nos que
nem luva, este Cristo, o rosto da misericórdia e da esperança,
assegura que ninguém está irremediavelmente perdido.
É riquíssimo este texto, uma das páginas mais belas da Escritura,
e seria quase um atentado não ler a página toda, a versão
longa, a fim de que a loucura, postura e a ternura de Deus
que se perde atrás de um só, nos atinja em cheio e por inteiro.
Atingidos seremos se nos colocarmos no sítio certo para
receber a profundidade da Palavra. Sim, por muito que gostemos
de nos rever na imagem do filho mais novo, talvez sejamos
muitas vezes, o filho mais velho. À primeira vista, o aviso é
claro: tanto nos perdemos longe de casa como dentro dela,
ou então, a rebeldia torna-nos escravos, mas a falta dela
também nos pode tornar. Todavia ficará sempre aquém a lição
se não ficarmos assombrados com a loucura da misericórdia
desse Pai. No fundo, é a imagem que temos de Deus que a
parábola nos ajuda questionar. Portanto: quem é Deus para
mim? Pai ou patrão?
Nesta hora dos recomeços, também do ano pastoral, como
não ver na atitude da saída do pastor, a razão e o motivo, a
inspiração e o mandato para uma saída permanente? Ir e sair
ao encontro, individual ou comunitariamente, será o caminho
de quem quer ser fiel a Cristo. Afinal, somos todos ovelhas ou
dracmas perdidas e encontradas, reencontraras e reunidas
pela misericórdia do Senhor.
P. JAC
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
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PEREGRINAR É A NOSSA CONDIÇÃO

Catequistas em formação:
Entretanto realizaremos dois encontros de formação básica e inicial para os
catequistas (em duas quartas-feiras (14 e 21 de Setembro) ou em dois sábados
(1 e 8 de Outubro), durante a tarde). Também desafiamos à participação num
mega encontro de formação promovido pelos Salesianos, no dia 5 de Outubro,
no Porto, no qual já inscrevemos uma dúzia de participantes na edição deste
ano.

Bênção dos estudantes
Convidamos os estudantes da nossa paróquia que este ano ingressam no
Ensino Superior a marcarem presença no dia 17, às 19h, na Sé, para a Missa
com a Bênção do Estudante.

Partida (junto à Sé)
08h00 - grupo a pé
09h30 - grupo de bicicleta
10h00 - grupo de carro/autocarro
11h00 - Festa do Acolhimento
12h30 - Almoço
14h00 - Trabalho por grupos e Plenário (Assembleia Paroquial)
15h30 - Preparação da Eucaristia
16h00 - Eucaristia com envio

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A catequese paroquial inicia nos grupos entre os dias 10 e 15 de Outubro.
Ao nível da catequese da Infância já são conhecidos os horários dos encontros.
Assim, no centro paroquial, são estes:
1.º ano: quarta-feira, 16h30
2.º ano: terça-feira, 16h30
Sábado, 11h
3.º ano: segunda-feira, 16h30
Sábado, 11h
4.º ano: quinta-feira, 16h30
Sábado, 11h
Em Santiago, também haverá catequese, às 18h30, para os três primeiros anos:
1.º ano: sexta-feira
2.º ano: quinta-feira
3.º ano: segunda-feira
Os horários da catequese do 5.º ano em diante ficarão definidos esta semana, e
no próximo Diálogo já informaremos.
Pedimos aos pais ou encarregados de educação que a inscrição ou renovação
seja feita quanto antes. São muitas as crianças, adolescentes e jovens que
frequentaram a catequese no ano passado e ainda não estão inscritas para este
ano.
A Catequese de adultos para pessoas que tendo já celebrado os sacramentos da
iniciação cristã desejem aprofundar a fé irá iniciar no dia 11 de Outubro, às
21h30, no centro paroquial, em encontros quinzenais.
A preparação de Adultos para os sacramentos da iniciação arranca no dia 18 de
Outubro, às 21h30.
Para estas propostas destinadas a adultos estão abertas as inscrições que podem
ser feitas no cartório paroquial.

A peregrinação pode ser uma
imagem da condição humana. Somos
peregrinos e quem faz o exercício
sagrado da peregrinação proclama
íntima e socialmente a sua condição
de caminhante sobre a terra.
Recordar essa nossa condição pode
ser a motivação suficiente para a
participação na peregrinação
paroquial ao Santuário de Nossa
Senhora, em Vagos, que
realizaremos no sábado, dia 24.
Além disso, no início de um novo
ano, confiar o nosso programa pastoral a Maria, que nos ensina a fazer a vontade
de seu Filho, reveste-se de uma singular beleza e simbolismo pelo que significa de
reconhecimento da nossa humildade e da nossa fragilidade: que podemos sem o
Senhor? Ao mesmo tempo, neste gesto de confiar a Nossa Senhora o nosso programa
vai a disposição pessoal e comunitária de vivermos o que o Espírito de Deus nos
inspira em cada tempo. Permita Deus que os agentes de pastoral da comunidade
(educação cristã, liturgia, acção social, movimentos, associações de fiéis e grupos
de apostolado, comunidades religiosas) marquem presença nesta peregrinação
que é aberta à participação de todos. Pedimos apenas que nos indiquem a
participação e de que modo o pretendem fazer (a pé, de bicicleta ou de carro),
para uma melhor organização.
Neste dia, com Maria, Mãe e Caminho de Esperança, teremos este programa:
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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24 de Setembro

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Actividades para chefes
No próximo fim de semana os nossos dois agrupamentos de escuteiros realizam
actividades de programação com caminheiros e chefes. O agrupamento 191Aveiro realiza sua a atividade, de 16 a 18, em Alombada, que inclui a eleição
do novo chefe de agrupamento.
O agrupamento 794-Vilar realiza o ACACHECA no próximo sábado e domingo.

