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01 de JANEIRO de 2017 Nº 1544

Senhora do nosso tempo, rogai por nós!

Dia 01 SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS - Ano A
Num 6, 22-27; Sal 66; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar) - não há missa às 8h30.
= DIA MUNDIAL DA PAZ =

Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - SS. Basílio Magno e Gregório de Nazianzo, bispos e
doutores da Igreja
1 Jo 2, 22-28; Sal 97; Jo 1, 19-28

17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da Sacristia.

Dia 03 TERÇA-FEIRA - Santíssimo Nome de Jesus
1 Jo 2, 29 – 3, 6; Sal 97; Jo 1, 29-34

21h00 Reunião da ACR de Vilar, na cave da igreja.

Dia 04 QUARTA-FEIRA - 1 Jo 3, 7-10; Sal 97; Jo 1, 35-42
15h00 Convívio do Movimento de Vida Ascendente.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 05 QUINTA-FEIRA - 1 Jo 3, 11-21; Sal 99; Jo 1, 43-51
17h00 Oração pelas vocações: exposição do Santíssimo com Vésperas antes

da missa.

Dia 06 SEXTA-FEIRA - 1 Jo 5, 5-13; Sal 147; Mc 1, 7-11 ou Lc 3, 23-28 ou Lc 3,
23.31-34.36.38

15h00 Reunião dos responsáveis da catequese da infância, no centro
paroquial.

17h00 Missa em Vilar.

Dia 07 SÁBADO - S. Raimundo de Penaforte, presbítero
1 Jo 5, 14-21; Sal 149; Jo 2, 1-11

19h00 Missa vespertia com o agrupamento 191-Aveiro, na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.

Dia 08 SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR - Ano A
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

12h00 Entrega do Ramo da Confraria do Santíssimo Sacramento, na Sé.
15h00 Festa de Reis, em Vilar.

A Catequese Paroquial retoma esta terça-feira, dia 3

Ao começar um novo ano civil, assiste-nos uma certeza:
Deus não é indiferente à nossa sorte. Deus está connosco.
Deus salva. É isto mesmo que quer dizer o nome de "Jesus".

Ele é o "Salvador" do povo anunciado a Maria e a José, e
pelos anjos aos pastores na noite santa de Natal.

Continuam a ser os "pequenos" os grandes depositários desta
mensagem divina e os primeiros videntes do Menino que
nasceu para nós. Dois velhinhos bons e muito piedosos,
Simeão e Ana, são os agraciados com a presença de Deus
Menino, que se submete às exigências da lei de Moisés,
mostrando, deste modo, que em tudo se faz homem e da
sua raça, excepto no pecado.

Como então também hoje, não escolhe Deus os grandes e
poderosos para anunciar o seu Reino, mas continuam a ser
os simples e humildes quem mais condições mostram para
serem mensageiros divinos da Paz, do Amor e da Fraternidade,
que todos os povos e nações desejam e formulam em cada
início de ano.

2017 está a começar e será tanto mais feliz e próspero,
quanto mais nos colocarmos sob o manto dAquela que, sendo
Mãe de Deus e Mãe nossa, invocamos amorosamente como
Senhora e Rainha da Paz.

Que Ela obtenha de Deus para toda humanidade um ano de
maior justiça e de mais fraternidade.

P. Fausto

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef. 234 422 182
Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org

www.paroquiagloria.org
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No ano 2016 a paróquia celebrou e
registou:

- Baptismos 76
- Casamentos 36
- Óbitos 91

No site pode
consultar uma
análise a estes
números.

O Papa no Twitter

Começaremos esta semana a acção congregadora
do Cantar dos Reis. Vamos cantar os Reis para
anunciar e levar a alegria do Natal e para fazer a
experiência de uma Igreja em saída.
Até ao dia 9, os grupos da catequese de
adolescentes e jovens, as crianças e suas famílias
da catequese da infância e os paroquianos de
diversos grupos associam-se a esta acção que
não tem qualquer propósito de angariação de
fundos.
Este ano os grupos da catequese da adolescência
e juventude irão cantar nas ruas mais próximas
à Sé, no horário da catequese.
As crianças da catequese da infância e as suas famílias são convidadas a cantar os
reis no dia 7 de Janeiro, à tarde, na Praça da República. Para tal, haverá um
ensaio à 14h, no Centro Paroquial e dali seguirão em conjunto para o Bairro
Histórico de Aveiro, onde farão a actuação orientados pela maestrina Aoife Hiney
e pelo coro Novas Vozes, da Sociedade Musical de Santa Cecília.
Em locais predefinidos, à noite, o grupo dos adultos cantará os reis, convidando
os residentes a congregarem-se nesses espaços para um momento de alegria,
partilha e convívio.
Em Vilar, os grupos e movimentos do lugar, cantam a partir das 18h, do próximo
sábado, e em Santiago, a partir das 20h, começando no final da missa. No Patronato
de Vilar, no próximo domingo, haverá também a tradicional Festa de Reis.
No final das missas da solenidade da Epifania, na Sé, queremos que o "beijar o
Menino" seja no adro enquanto se cantam as tradicionais músicas dos reis, pelos
grupos corais.

A Paróquia em números

Vamos Cantar os Reis e Anunciar a Alegria do NatalJornadas de Formação

Enamorado por nós, Deus atrai-
nos com a sua ternura, nascendo pobre
e frágil no nosso meio, como um de nós.

28.dezembro

Sagrada Família de Nazaré, faça com
que todos nós reconheçamos a
santidade da família, a sua beleza no
plano de Deus.

30.dezembro

Em três sábados de Janeiro, dias 14,
21 e 28, entre as 9h e as 17h,
decorrerão as III Jornadas Diocesanas
de Formação Litúrgica no Seminário de
Santa Joana Princesa.
Estão abertas as inscrições que devem
ser feitas na secretaria paroquial, até
ao dia 2 de Janeiro. A Paróquia assume
o valor da inscrição (10 euros) dos
agentes de pastoral que participem
integralmente nos três encontros,
ficando cada um responsável pelo
almoço.
Podem participar nestes encontros
todos os que na comunidade paroquial
exercem algum ministério da liturgia,
quer sejam leitores, cantores ou
acólitos, assim como os ministros
extraordinários da comunhão, as
zeladoras ou Visitadores de doentes.
Também os catequistas e animadores,
dirigentes do CNE, e todos os que se
dedicam ao âmbito da pastoral da
caridade têm aqui uma oportunidade
de formação importante.

Reflectindo o Conselho Pastoral
Paroquial sobre a vida litúrgica na
nossa Paróquia entendeu-se destinar
um espaço no Diálogo, para formação
litúrgica. É para tal que se cria esta
rubrica a que chamamos "Dois dedos
de Liturgia".

Com singelas questões e breves
respostas ou comentários, a partir dos
documentos da Igreja, tentaremos
perceber melhor o que é a Liturgia,
com o objectivo de nos esclarecermos
sobre os seus diversos elementos e
para celebrarmos festivamente Jesus
Cristo, permitindo uma participação
mais plena e consciente de todos.

Aproveitamos o ensejo para desafiar a
todos os interessados para nos fazerem
chegar questões que gostassem de ver
esclarecidas neste âmbito, para que,
depois, e de forma anónima, as
possamos trazer a lume - o email para
tal é: doisdedosdeliturgia@gmail.com

"Nas celebrações litúrgicas, limite-se

cada um, ministro ou simples fiel,

exercendo o seu ofício, a fazer tudo e

só o que é de sua competência, segundo

a natureza do rito e as leis litúrgicas"

             (Sacrosanctum Concilium 28)

Dois dedos de Liturgia (1)

No dia 21 de Janeiro, na Casa
Diocesana, em Albergaria-a-Velha,
haverá uma formação destinada aos
catequistas da adolescência. Será
orientada pelo padre Rui Alberto, dos
Salesianos, entre as 9h30 e as 17h e a
inscrição deve ser feita na secretaria,
até dia 9. A Paróquia assegura o valor
da inscrição.

Catequistas de adolescentes

A Equipa redactorial
do “Diálogo” deseja

um próspero e
abençoado ano de

2017


