INFORMAÇÕES

SETEMBRO / OUTUBRO

2016

Dia 25 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM - Ano C
Am 6, 1a. 4-7; Sal 145; 1 Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

25 de SETEMBRO de 2016

REFLEXÃO

Dia 26 SEGUNDA-FEIRA - S. Cosme e S. Damião, mártires
Job 1, 6-22; Sal 16; Lc 9, 46-50
21h30 Reunião de Catequistas da Adolescência e Animadores de Juventude.
Dia 27 TERÇA-FEIRA - S. Vicente de Paulo, presbítero
Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Sal 87; Lc 9, 51-56
Dia 28 QUARTA-FEIRA - S. Venceslau, mártir – SS. Lourenço Ruiz e
Companheiros, mártires
Job 9, 1-12. 14-16; Sal 87; Lc 9, 57-62
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em
Vilar.
Dia 29 QUINTA-FEIRA - Festa de S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, Arcanjos
Dan 7, 9-10. 13-14 ou Ap 12, 7-12a; Sal 137; Jo 1, 47-51
Dia 30 SEXTA-FEIRA - S. Jerónimo, presbítero e doutor da Igreja
Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Sal 138; Lc 10, 13-16
17h00 Missa em Vilar.

Dia 02 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM - Ano C
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94; Tim 1, 6-8. 13-14; Ev Lc 17, 5-10
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
Dia 03 SEGUNDA-FEIRA - Gal 1, 6-12; Sal 110; Lc 10, 25-37
17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da sacristia.
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Dia 01 SÁBADO - S. Teresa do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja
Job 42, 1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17); Sal 118; Lc 10, 17-24
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Nº 1530

"Quem tem ouvidos..."
Mais uma vez a Palavra de Deus nos fala em dinheiro e
bens materiais. Tanto o Profeta Amós como Jesus na
parábola do rico avarento, falam claramente sobre a
riqueza e pobreza, sem jamais emitirem um juízo de
valor sobre uma e outra. Nem a pobreza é bendita nem
a riqueza diabolizada. Jesus não condena a riqueza
pela riqueza, mas o uso egoísta que dela se faz; por
isso, nada no texto do Evangelho diz que o pobre era
boa pessoa e o rico mau ou desonesto.
O rico não é então condenado por ser rico, ou por ter
comportamentos agressivos em relação ao pobre, mas
apenas, e sobretudo, pelo facto de o ignorar. Para o rico
da parábola o pobre era insignificante, simplesmente
não existia. É a pior das condenações e a que faz mais
doer na relação com os outros.
"Quem tem ouvidos para ouvir ouça". Tenhamos nós a
coragem de ouvir, reflectir e tirar as devidas conclusões
da Palavra que celebramos. Assim como Deus não desiste
de nós, também não esquecerá os gemidos e gritos de
dor dos injustiçados, abandonados e perseguidos…. É
isto que nos arranca do coração a força para cantar "Ó
minha alma louva o Senhor", porque é d’Ele sempre a
última Palavra e essa Palavra há-de realizar-se
plenamente na eternidade.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Novo Ano Pastoral

» Catequese Paroquial 2016-2017 «
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A catequese inicia nos respetivos grupos a partir de 10 de Outubro.
1.º ano: quarta-feira, 16h30
SANTIAGO - segunda-feira, 18h30
2.º ano: terça-feira, 16h30
Sábado, 11h
SANTIAGO - quarta-feira, 18h30
3.º ano: segunda-feira, 16h30
Sábado, 11h
SANTIAGO - quinta-feira, 18h30
4.º ano: quinta-feira, 16h30
Sábado, 11h
5.º ano: quarta-feira, 18h30
quinta-feira, 18h30
6.º ano: segunda-feira, 18h30
terça-feira, 18h30
7.º ano: quarta-feira, 18h30
quinta-feira, 18h30
8.º ano: sexta-feira, 18h30
9.º ano: segunda-feira, 18h30
10.º ano: terça-feira, 18h30
11.º ano: sexta-feira, 18h30
Discípulos com Pinta: segunda-feira, 18h30
Catequese de adultos: terça-feira, 21h30 (começa a 11 de Outubro)
Preparação de adultos para o Crisma: terça-feira, 21h30
(começa a 18 de Outubro)

Formação bíblica
Irá decorrer uma formação bíblica intitulada
"Introdução à leitura do Evangelho segundo
S. Mateus", orientada pelo padre Franclim, e que
decorrerá no Seminário de Aveiro nos dias 6, 13
e 20 de Outubro, das 21h às 22h30. Esta
formação é aberta a todos os interessados,
especialmente aos catequistas e leitores.
Recorde-se que o Evangelho de S. Mateus é o
que será lido no próximo ano litúrgico.

Jesus Cristo, o rosto da esperança, é a nossa alegria!
Decorreu a primeira reunião do Conselho
Pastoral deste ano, marcada desde logo por
alguns ajustes nos membros conselheiros, em
virtude de mudanças operadas em diversos
grupos. Os conselheiros refletiram e partilharam
ideias, a partir de um documento de trabalho
previamente enviado, sobre as linhas ou trilhos
que podem servir de base à acção pastoral de
conjunto. As diferentes ações eclesiais, os
grupos, movimentos e serviços paroquiais
continuarão agora a reflexão que leve a uma
calendarização que procure concretizar o lema
"Jesus, o rosto da esperança, é a nossa alegria".
Daqui resultam alguns sonhos pastorais, que, desde já, confiamos a Nossa Senhora:
levar Jesus Cristo, o rosto da esperança, ao coração das pessoas e das famílias;
celebrar festivamente Jesus Cristo, o rosto da esperança, para a Igreja e para a
Humanidade e Partilhar Jesus Cristo, pão repartido, para a vida do mundo.
A próxima reunião do Conselho ficou marcada para 24 de Outubro.
Abertura do ano na Diocese
A nossa diocese inicia o ano pastoral, o segundo do triénio 2015-2018, no dia 8 de
Outubro, com uma Assembleia Diocesana, na qual será apresentado o programa
pastoral para o próximo ano. Decorrerá no Seminário de Aveiro a partir das 9h30,
e segundo informação do novo coordenador da Pastoral Diocesana, é aberta a
todos os agentes de pastoral.

CUFC informa horários

Fórum Ecuménico Jovem

O Centro Universitário Fé e Cultura
(CUFC) informou os dias e horários de
acolhimento aos estudantes do Ensino
Superior, bem como os dias de
confissões e da missa. De segunda a
quarta-feira há pessoas para o
acolhimento; de terça a quinta-feira
há sacerdotes para ouvir em confissão,
e às quartas-feiras há missa, às 18h30,
na Capela. Também já informou da
missa de início de ano com a bênção
dos estudantes presidida por D. António
Moiteiro, no dia 11 de Outubro, às 21h.

A nossa Diocese de Aveiro acolhe este
o Fórum Ecuménico Jovem (FEJ). Esta
iniciativa que já conta 18 edições,
realiza-se a 12 de Novembro, no
Seminário de Santa Joana Princesa, e
tem como tema «Dai-lhes vós mesmos
de comer». Do programa do FEJ, que
congrega jovens vindos de todo o país,
constam um momento de acolhimento,
uma exposição bíblica do tema,
encontro de reflexão em grupos,
workshops e uma celebração
ecuménica de encerramento.

