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“Hoje”!

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.

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - Apresentação de Nossa Senhora

Ap 14, 1-3. 4b-5; Sal 23; Lc 21, 1-4   ou   Zac 2, 14-17; Sal Lc 1; Mt 12, 46-50

Dia 22 TERÇA-FEIRA - S. Cecília, virgem e mártir

Ap 14, 14-19; Sal 95; Lc 21, 5-11

21h00 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
21h30 Grupo de Adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
21h30 Reunião do Secretariado Paroquial da Pastoral Familiar, no centro

paroquial.

Dia 23 QUARTA-FEIRA - S. Clemente I, papa e mártir – S. Columbano, abade

Ap 15, 1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19

18h00 Missa em Santiago.
21h00 Reunião da Direcção e do Conselho Fiscal do Patronato de Vilar.

Dia 24 QUINTA-FEIRA - SS. André Dung-Lac, presbítero, e Companheiros, mártires

Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Sal 99; Lc 21, 20-28

10h00 Reunião do Secretariado da CIRP, no centro paroquial.
21h30 Reunião da Direcção do Agrupamento 794 - Vilar.

Dia 25 SEXTA-FEIRA - S. Catarina Alexandrina, virgem e mártir

Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2; Sal 83; Lc 21, 29-33

17h00 Missa em Vilar.

Dia 26 SÁBADO - Ap 22, 1-7; Sal 94; Lc 21, 34-36

15h30 Reunião de pais do 2º ano de catequese, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
21h00 Concerto de Órgão de Tubos e Flauta Transversal, na Sé.

Dia 27 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano A
Is 2, 1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
19h00 Missa Estacional, presidida pelo Bispo Diocesano.

Determinante e determinado. Definitivo. Convergência de
toda a história do homem e do mundo: Nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do universo! Com esta solenidade termina o ano
litúrgico.

O tema da realeza de Cristo, também presente noutros
momentos do calendário religioso, reveste-se hoje de um
significado especial, ao pôr em relevo o carácter absoluto
e definitivo da soberania de Cristo, Alpha e Omega da história.

As circunstâncias em que se revela essa soberania são
incomuns e no mínimo surpreendentes, porque o trono real
não é de ouro, mas patíbulo de uma cruz, donde sobressai
a afirmação ditada por Pilatos: “Este é o Rei dos Judeus”. O
ambiente também não é de aclamação e vitória, mas de
gozo, insulto e troça por quantos assistem ao espectáculo;
os chefes dos saduceus zombam e os soldados, não ficando
atrás, troçam e oferecem-Lhe vinagre e nem mesmo um dos
legítimos condenados se contém: “não és tu o Messias? Salva-
Te a Ti mesmo e a nós também”. É neste contexto que
Jesus se revela Rei e Senhor da vida e da morte.

Antes anunciara “quando for levantado da terra, atrairei
todos a Mim” e agora, na cruz, começa a realizar o que
prometeu ao garantir ao ladrão arrependido: “Hoje estarás
comigo no paraíso”. O segredo é mistério de Amor infinito e
de Misericórdia abundante e pacientemente oferecida a
todos os homens sem distinção.

P. Fausto

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
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Mail. secretaria@paroquiagloria.org
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No próximo sábado, às 21h, decorre
na Sé, um concerto com Marília
Canhoto, no órgão de tubos, e
Catarina Silva, na flauta transversal.
Este momento musical, incluído no
ciclo de concertos que estamos a
organizar em parceria, tem entrada
livre. Serão apresentadas obras de
C. Taylor, Bach, Clérambault, Haendel,
W. Harris, J. Rheinberger, Hartmann e
Michael Baker.

Com a solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo, concluímos o ano
litúrgico. O novo ano inicia no próximo domingo, com o tempo de Advento. Em
quatro domingos nos prepararemos para fazer do Natal, verdadeiramente a festa
do nascimento de Jesus, rosto da esperança, nossa alegria.
A nossa diocese apresentou uma proposta de caminhada com o lema "Semeadores
da esperança, promotores do encontro", que está disponível no site e que
adaptaremos ao nível da nossa catequese paroquial e também na expressão litúrgica
da comunidade, valorizando especialmente a coroa do advento e o construção
do presépio. Como proposta simples e acessível para a oração pessoal e familiar,
como habitualmente, dispomos dos livros das edições Salesianas "Rezar no
Advento", que já poderão ser adquiridos na secretaria ou no final das missas da
próxima semana.

O Papa no Twitter

Até ao dia 3 de Dezembro aceitamos
os trabalhos relativos ao concurso "O
verdadeiro Natal" que está a decorrer
ao nível da catequese e dos escuteiros
da nossa Paróquia.
Este concuros tem a finalidade de criar
a imagem natalícia que será rosto dos
votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo.
O trabalho seleccionado como
vencedor 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 e
apelamos à participação de todos os
destinatários deste concurso.

Concurso
"O verdadeiro Natal"

Se cada um de nós, todos os
dias, faz uma obra de misericórdia, haverá
uma revolução no mundo.

14.novembro

A misericórdia de Deus para conosco está
ligada à nossa misericórdia para com o
próximo.

19.novembro

Semeadores da esperança, promotores do encontro

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

Concerto de órgão e flauta

Na Casa Diocesana decorrerá, no próximo fim-de-
semana, um tempo de retiro, orientado pelo
nosso bispo, D. António Moiteiro. O tema do retiro
é "O encontro com a pessoa de Jesus e o
seguimento do discípulo", e decorrerá nos
seguintes horários:
- 26 de novembro de 2016 (sábado) - das 10h00min às 18h00min
- 27 de novembro de 2016 (domingo) - das 09h30min às 17h00min
É possível a participação apenas num dos dias (manhã e tarde).
Os participantes devem levar a Bíblia.
A inscrição é obrigatória e gratuita e deve ser feita até esta segunda-feira na
secretaria paroquial ou directamente no site e enviada à Diocese. Os participantes
terão que pagar apenas as refeições e/ou alojamento, se desejarem usufruir
desses serviços (neste caso, só são aceites inscrições acompanhadas do respectivo
pagamento).

Retiro de Advento

A Conferência Vicentina de
S. Francisco de Assis retoma a antiga
tradição do peditório destinado aos
pobres. No terceiro domingo de
cada mês e à saída da igreja estarão
Vicentinas a recolher  as ofertas.


