OUTUBRO / NOVEMBRO

INFORMAÇÕES

2016

Dia 30 DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM - Ano C
Sab 11, 22 – 12, 2; Sal 144; 2 Tes 1, 11 – 2, 2; Lc 19, 1-10
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
MUDANÇA DA HORA - às 2h00 da manhã atrasamos o relógio de 60 min.

30 de OUTUBRO de 2016

REFLEXÃO

Dia 31 SEGUNDA-FEIRA - Filip 2, 1-4; Sal 130; Lc 14, 12-14
21h30 Assembleia dos movimentos e grupos do lugar de Vilar, na cave da
Igreja de Vilar.
Dia 01 SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1 Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
16h00 Celebração da Palavra nos Cemitérios Central e Sul.

Dia 05
19h00
15h30
19h30

SÁBADO - Filip 4, 10-19; Sal 111; Lc 16, 9-15
Missa na Sé e em Santiago.
Reunião de pais do 4.º ano de catequese, no centro paroquial.
Festival de Sopas, na na Casa das Dominicanas de Santa Catarina de
Sena, no Bairro de Santiago.

Dia 06 DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Mac 7, 1-2. 9-14; Sal 16; 2 Tes 2, 16 – 3, 5; Lc 20, 27-38 ou Lc 20, 27. 34-38
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

INÍCIO

DA

SEMANA

DOS

SEMINÁRIOS

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - Tit 1, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-6
21h15 Reunião do Conselho Arciprestal de Pastoral, em S. Bernardo.
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Dia 04 SEXTA-FEIRA - S. Carlos Borromeu, bispo
Filip 3, 17 – 4, 1; Sal 121; Lc 16, 1-8
15h00 Reunião de responsáveis da Catequese de Infância, no centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Reunião de pais do 5.º ano e 6.º ano, no centro paroquial.

Encontro feliz!
O encontro de Jesus com Zaqueu é dos mais comentados
na catequese e conhecido pelas crianças.
A Igreja convida-nos hoje a acompanhar Jesus a casa deste
cobrador de impostos, para compreendermos, bem atentos
ao que se passa, a riqueza da Boa Nova que Jesus em pessoa
nos trouxe. Não se trata de uma parábola, mas do relato de
um encontro pessoal com Zaqueu, chefe de publicanos,
rico e com secreto e sincero desejo de conhecer Jesus e
se aproximar d' Ele. Salta à vista, desde logo, a bondade do
coração de Cristo, que, atento, se abre com inesgotável
humanidade a Zaqueu, toma a iniciativa e provoca o encontro
de salvação para toda a família: "hoje entrou a salvação nesta
casa".

Dia 02 QUARTA-FEIRA - Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
Is 25, 6a-7-9; Sal 22; 1 Tes 4, 13-18; Jo 6, 51-58
08h30 Missa na Sé.
10h30 Missa no Cemitério Central.
16h00 Missa no Cemitério Sul.
19h00 Missa na Sé.
21h00 Reunião da Direção do Patronato de Vilar.
Dia 03 QUINTA-FEIRA - S. Martinho de Porres, religioso
Filip 3, 3-8a; Sal 104; Lc 15, 1-10
17h00 Oração pelas vocações: exposição do santíssimo com vésperas antes da
missa.
21h00 Apresentação da caminhada de Advento, no Seminário de Santa Joana.

Nº 1535

Pelos vistos, o encontro que encheu de alegria o coração
de Zaqueu e lhe libertou ondas de generosidade a favor
dos pobres, caiu mal aos fariseus, escandalizados pela sua
hospedagem em casa de um pecador, mas inteligentemente
aproveitada por Jesus, para dizer alto e bom som ao que
vinha da parte de Deus Pai: "O Filho do Homem veio procurar
e salvar o que estava perdido". É nesta certeza que assenta
o nosso louvor e gratidão ao cantarmos o Salmo 144.
Neste ano pastoral em que nos comprometemos a celebrar
mais festivamente Jesus Cristo, o rosto da Esperança (e da
Misericórdia), que Maria faça caminho connosco, e nos ajude
a levá-Lo com alegria ao coração das pessoas e de todas a
famílias da Paróquia.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Todos os Santos
e Fiéis Defuntos
De 6 a 13 de Novembro decorre a Semana dos
Seminários com o lema "Movidos pela
misericórdia de Deus". No contexto desta
semana, o arciprestado de Ílhavo irá promover
um Fórum Vocacional, no domingo, dia 13, em
Schoenstatt, às 15h, aberto a toda a diocese.
Será sobretudo um tempo de partilha e
testemunhos de algumas pessoas nas suas
respostas vocacionais. Encerrará com a eucaristia
presidida pelo bispo diocesano, às 17h, no
Santuário de Schoenstatt.
Além da partilha económica com o nosso
Seminário (serão distribuídos os envelopes para
o efeito), somos todos convidados a tomar
consciência da vocação sacerdotal e, ao mesmo
tempo, a sentirmo-nos corresponsáveis na
promoção da cultura vocacional.

Festival das Sopas

Magusto no Parque

O Voluntariado Teresa Saldanha (VTS)
promove um festival das sopas no
próximo sábado, dia 5, a partir das
19h30, na Casa das Dominicanas de
Santa Catarina de Sena, no Bairro de
Santiago. Tem um custo de 5 euros,
que inclui a sopa e a bebida. Haverá
13 sopas disponíveis e, se for adquirido
antecipadamente, haverá descontos no
bilhete.

No dia 12 de
Novembro, por
ocasião
do
S. Martinho,
iremos realizar
uma atividade
para criar laços
entre a Catequese e os
Escuteiros do
191-Aveiro. Esta atividade que inclui
o Magusto decorrerá no Parque
Infante D. Pedro (junto ao coreto do
Jardim Municipal) entre as 10h e as
17h, podendo terminar com a
participação na Missa, às 19h, na Sé.
Durante a manhã e o princípio da tarde
haverá jogos e dinâmicas. O magusto
será a partir das 15h30, e todas as
famílias estão convidadas a participar.
Cada um fica responsável por trazer o
seu almoço.

Retomando-se, este ano o feriado
nacional no dia de Todos os Santos
informamos desde já que as seguintes
celebrações:
- dia 1:
• Missas nos horários habituais de
domingo
• Celebração da Palavra nos
Cemitérios Central e Sul, às 16h
- dia 2:
• Missa na Sé, às 8h30
• Missa presidida pelo Sr. Bispo no
Cemitério Central, às 10h30
• Missa no Cemitério Sul, às 16h
• Não há missa às 18h em Santiago
• Missa na Sé, às 19h

Jubileu da Misericórdia
No domingo de
Cristo Rei, dia 20
de Novembro,
D. António Moiteiro preside à
missa na Sé, às
19h, assinalando
o encerramento
do Ano Santo da
Misericórdia.
Para preparar
esta celebração
diocesana estão
marcados ensaios
para os coros nos dias 8 e 15 de
Novembro, às 21h15, na Sé.
Ainda no contexto do encerramento
deste Jubileu que o Papa Francisco
convocou está marcado para o sábado,
dia 12, às 21h30, um concerto, de coro e
órgão de tubos, da responsabilidade da
Comissão Diocesana da Cultura.

Fórum Ecuménico Jovem

O Papa no Twitter
A lógica da caridade é chegar a
perder tudo para que a unidade
e o amor vençam.
27.outubro

A nossa Diocese de Aveiro acolhe este
o Fórum Ecuménico Jovem (FEJ). Esta
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. Os
jovens não pagam inscrição, mas são
convidados a trazer algo para partilhar
com as Florinhas do Vouga. A
organização é da responsabilidade dos
departamentos juvenis das Igrejas
Católicas, Lusitana, Metodista e
Presbiteriana.

