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Pela vossa constância...

Dia 13 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM - Ano C
Mal 3, 19-20a; Sal 97; 2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
OFERTÓRIO PARA OS SEMINÁRIOS DIOCESANOS

17h00 Missa de encerramento da Semana dos Seminários, presidida pelo
Bispo Diocesano, em Schoenstatt (Fórum Vocacional a partir das 15h).

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA - Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Sal 1; Lc 18, 35-43
21h30 Reunião de catequistas da adolescência e animadores dos jovens.

Dia 15 TERÇA-FEIRA - S. Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja
Ap 3, 1-6. 14-22; Sal 14; Lc 19, 1-10

15h00 Reunião da Irmandade do Santíssimo Sacramento, no centro paroquial.
21h15 Ensaio para todos os coros do Arciprestado de Aveiro, na Sé.
21h30 Reunião do Secretariado Paroquial de Pastoral Familiar.
21h30 Grupo de Adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 16 QUARTA-FEIRA - S. Margarida da Escócia – S. Gertrudes, virgem
Ap 4, 1-11; Sal 150; Lc 19, 11-28

15h00 Magusto do grupo de Vida Ascendente, no Seminário de Santa Joana.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Reunião da Direcção e do Conselho Fiscal do Patronato de Nossa

Senhora de Fátima, em Vilar.

Dia 17 QUINTA-FEIRA - S. Isabel da Hungria, religiosa
Ap 5, 1-10; Sal 149; Lc 19, 41-44

21h00 Encontro para dinamizadores dos grupos de lectio divina, no Seminário
de Santa Joana.

Dia 18 SEXTA-FEIRA - Dedicação das Basílicas de S. Pedro e de S. Paulo, Apóstolos
Ap 10, 8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48  ou  Act 28, 11-16. 30-31; Sal 97; Mt 14, 22-33

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Reunião de Pais do 7º e 8º ano, no centro paroquial.

Dia 19 SÁBADO - Ap 11, 4-12; Sal 143; Lc 20, 27-40
15h00 Encontro de Pré-Seminário (7º e 8º ano), no Seminário de Santa Joana

(termina no domingo às 18h).
15h30 Inauguração da nova Sede da Junta Regional de Aveiro, do CNE, no

Bairro de Santiago.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 20 DOMINGO XXXIV DO TEMPO COMUM - SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR
JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - Ano C
2 Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

19h00 Missa de encerramento do Jubileu da Misericórdia, presidida pelo
Bispo Diocesano.

Ao aproximar-se o termo do ano litúrgico, somos convidados
a ver "para além das nuvens" e a reflectir sobre o fim dos
tempos, sabendo que a nossa vida é um caminhar ao
encontro de Cristo, com sobressaltos de vária ordem. Em
tudo isto, porém, não estamos sós. Podemos sempre contar
com a presença confortante e consoladora de Jesus, que
nos  garante assistência permanente e recompensa
acrescida, como Juiz supremo e Salvador, que tem a nosso
respeito desígnios de paz e não de desgraça.

Esta certeza, porém, não nos dispensa de levar a sério a
profecia de Malaquias, na primeira leitura, porque o destino
dos "soberbos e malfeitores" não é o mesmo de quem teme
o nome Senhor e "procede rectamente", e de escutar S.
Paulo  na carta que escreve aos cristãos de Salónica,
perturbados e divididos por causa da vinda do Senhor e
que, de mão caídas, descuravam os seus deveres quotidianos:
"quem não quer trabalhar, também não deve comer" e aos
ociosos e "ocupados em coisa inúteis.... ordenamos que
trabalhem tranquilamente...".

As preocupações espirituais e as devoções não podem
afastar os cristãos dos princípios simples em que assentam
a vida e a dignidade humanas. Sem medos nem atropelos,
mas de mangas arregaçadas e sempre atentos, ousemos,
sem deixar de olhar o céu, cumprir os nossos deveres com
zelo, alegria e fidelidade. É o caminho seguro da salvação.

P. Fausto

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
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A Conferência Episcopal Portuguesa
esteve reunida entre os dias 7 e 10 de
Novembro em assembleia plenária. Os
trabalhos do episcopado passaram,
entre outros, pela pastoral familiar,
nomeadamente o discernimento e
integração dos divorciados recasados.
Neste sentido esteve presente o
Cardeal Lluís Martínez Sistach,
Arcebispo emérito de Barcelona, para
ajudar a reflectir sobre a recepção e
a aplicação da exortação apostólica
Amoris laetitia nas suas características
e conteúdos, em particular sobre o
capítulo VIII, "acompanhar, discernir e
integrar a fragilidade".

No próximo domingo, na solenidade de Cristo Rei, D. António Moiteiro preside
à missa na Sé, às 19h, assinalando o encerramento do Ano Santo da Misericórdia.
Convocado pelo papa Francisco, este jubileu constitui um verdadeiro tempo de
graça para a Igreja, que procurou ser rosto da misericórdia de Deus Pai.
O Jubileu dos Reclusos, integrado no Ano Santo da Misericórdia, marcou a agenda
do Vaticano no passado fim-de-semana de 5 e 6 de Novembro.
A delegação portuguesa, com cerca de 80 pessoas, contou com a presença de
D. Joaquim Mendes, vogal da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade
Humana.
No domingo dia 6, o Papa lamentou que o mundo encare a prisão como a única
alternativa ao mal e realçou a necessidade de cuidar mais da "esperança" e da
reabilitação destas pessoas, para que elas possam encarar o "futuro" de maneira
diferente. "Aprendendo com os erros do passado, pode abrir-se um novo capítulo
da vida. Não caiamos na tentação de pensar que não podemos ser perdoados",
apontou.
Também integrado no Ano Santo da Misericórdia, decorreu o Jubileu das Pessoas
Socialmente Marginalizadas, entre os dias 11 e 13 de novembro. O presidente da
Cáritas Portuguesa disse que o encontro com o Papa foi para muitos sem-abrigo
um encontro com uma pessoa que é "uma referência salvadora". "A sede de
procura de alguém que eles sabem, pelas palavras ditas, mas também pelas práticas
vividas, que é alguém que está do lado deles, fê-las não olhar a obstáculos, saltar
por cima de cadeiras só para ter a possibilidade de tocarem na pessoa que para
eles é uma referência salvadora", referiu. O presidente da Cáritas Portuguesa
recordou o muito que se faz e também o "muito que ainda há por fazer em favor
das causas destas pessoas".
A delegação de Portugal participou num encontro, na igreja de São Luís dos
Franceses, onde, após momentos de partilha, foi celebrada uma Eucaristia presida
por D. Carlos Azevedo, do Conselho Pontifício para a Cultura, em que se recordou
o compromisso de Alfredo Bruto da Costa, falecido esta sexta-feira, a favor dos
mais pobres.
O encontro com sem-abrigo e outras pessoas socialmente marginalizadas é a
última grande iniciativa que decorre em Roma no âmbito do Ano Jubilar
Extraordinário, que termina no domingo.

O Papa no Twitter

No próximo fim-de-semana decorre em
Vilar a "Matança do Porco", promovido
pela Comissão de Festa do lugar. Os
interessados em participar no jantar
de sábado e/ou no almoço de domingo
deverão reservar as refeições pelos
números 918715228 (Pedro Carvalho),
969170528 (João Santos) e 967083300
(Eduardo Costa). Também se servem
refeições para fora.

VILAR
Matança do Porco

A nossa paróquia promove o concurso
"O verdadeiro Natal" - ao nível da
catequese e dos escuteiros - com a
finalidade de criar a imagem natalícia
que será rosto dos votos de Boas Festas
e Feliz Ano Novo.
O trabalho seleccionado será editado
em formato postal e será oferecido às
pessoas na quadra natalícia,
especialmente no Cantar dos Reis (de
3 a 9 de Janeiro de 2017) que
promoveremos como
acção congregadora e
também será difundido
nos meios digitais da
paróquia. O regulamento
está disponível no site.

Concurso
"O verdadeiro Natal"

Diante da Porta Santa peçamos:
"Senhor, ajudai-me a abrir de par em par
a porta do meu coração!"

12.novembro

Nenhuma cela é tão isolada de forma a
excluir o Senhor: seu amor chega a todos
os lugares. Rezo para que cada um abra o
coração a este amor.

6.novembro

Bispos de Portugal
        em Assembleia

Vai decorrer nos próximos
dias 3 e 4 de Dezembro, a
campanha de recolha de
alimentos do Banco
Alimentar Contra a Fome.
Para que esta missão seja possível, são
precisos voluntários. Pode inscrever-
se como voluntário para o e-mail
ba.aveiro@bancoalimentar.pt ou pelo
telefone 234381192.

Banco Alimentar


