INFORMAÇÕES

JANEIRO

2017

Dia 15 DOMINGO II DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 49, 3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Jo 1, 29-34
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
10h00 Missa solene na Festa de Santo Amaro, na Igreja de Vilar.
10h30 Missa com Baptismo dos catecúmenos, na Sé.
15h00 Formação para Visitadores de Doentes, no Seminário.
REFLEXÃO

15 de JANEIRO de 2017

Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - Hebr 5, 1-10; Sal 109; Mc 2, 18-22
21h30 Segundas.com, no Salão Paroquial da Vera Cruz.

Nº 1546

O Tempo Comum.

Dia 17 TERÇA-FEIRA - S. Antão, abade
Hebr 6, 10-20; Sal 110; Mc 2, 23-28
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Comum mas não banal. A vida não é apenas feita de festas;
uma melodia não tem apenas tempos fortes e a natureza
não está sempre em flor. Tudo na vida tem os seus tempos,
os seus movimentos, em ordem a novos impulsos e novos
passos.

Dia 18 QUARTA-FEIRA - Hebr 7, 1-3. 15-17; Sal 109; Mc 3, 1-6
Início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos
15h00 Reunião geral do grupo de Vida Ascendente, no Seminário.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Lectio Divina, na igreja de Santiago.

A Liturgia também respeita este ritmo. Os domingos do Tempo
Comum são domingos em que o cristão, sempre envolvido
na dinâmica transformadora do Mistério Pascal, vive o seu
compromisso de fidelidade cristã nos bons e maus momentos
da comum existência.

Dia 19 QUINTA-FEIRA - Hebr 7, 25 – 8, 6; Sal 39; Mc 3, 7-12

Dia 21 SÁBADO - S. Inês, virgem e mártir
Hebr 9, 2-3. 11-14; Sal 46; Mc 3, 20-21
09h00 Encontro do pré-Seminário (secundário), no Seminário.
09h00 A3: Assembleia de Animadores de Aveiro, no Salão das Florinhas do
Vouga (termina às 13h00).
09h00 2ª sessão das III Jornadas de Formação Litúrgica, no Seminário.
09h30 Formação para catequistas da adolescência, na Casa Diocesana.
10h00 II Jornada diocesana da Infância Missionária, na Gafanha da Encarnação.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 22 DOMINGO III DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4); Sal 26; 1 Cor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23 ou Mt 4, 12-17
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
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Dia 20 SEXTA-FEIRA - S. Fabião, papa e mártir – S. Sebastião, mártir
Hebr 8, 6-13; Sal 84; Mc 3, 13-19
17h00 Missa em Vilar.

Ser bom um dia não custa muito; fazer uma coisa
extraordinária ou ser herói uma vez pode não ter grande
mérito. O verdadeiro heroísmo está em fazer bem feitas as
coisas mais normais do quotidiano, apesar da rotina e do
cansaço. Este é o tempo comum que vivemos e celebramos,
e nada mais nos ajuda que atender ao anúncio forte, claro
e vigoroso de João Baptista aos seus discípulos: “Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”. Palavras
que nos são dirigidas, para não serem esquecidas, em cada
Missa, antes da comunhão.
É a resposta generosa ao desafio de João Baptista que torna
o tempo comum da nossa existência em Tempo de Graça e
de Páscoa.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Peregrinação Diocesana a Fátima | 4 de Março

Dois dedos de Liturgia (3)
Porquê a incensação?
O turíbulo é um queimador de metal com opérculo
sustentado por correntes, usado na liturgia para
o rito da incensação ou turiferação. A sua forma
e tamanho variam bastante, desde os turíbulos
fixos (no início) colocados no chão ou suspensos,
aos "fumeiros" monumentais (como o da catedral
de Santiago de Compostela), embora hoje predominem os portáteis, a que se
ligam a naveta e a colher. Chama-se turiferário o ministro que leva o turíbulo
fumegante, abrindo os cortejos de entrada e saída nas celebrações, depois do
sacerdote ter imposto o incenso. A incensação é sinal de reverência e oração,
como se refere no Sl 140,2 e no Ap 8,3 e consiste na produção de fumo aromático
produzido pela cremação de incenso, i.e., duma goma-resina extraída de certas
árvores. O n. 276 da IGMR esclarece que pode usar-se o incenso em qualquer
forma de celebração da missa: a) durante a procissão de entrada; b) no princípio
da Missa, para incensar a cruz e o altar; c) na procissão e proclamação do
Evangelho; d) depois de colocados o pão e o cálice sobre o altar, para incensar
as oblatas, a cruz, o altar, o sacerdote e o povo; e) à ostensão da hóstia e do
cálice, depois da consagração, e também do SS. Sa cramento, na exposição e
bênção; também na celebração de Laudes e Vésperas, ao cântico evangélico;
na liturgia exequial, ao defunto; e ainda nas procissões e outros ritos.
* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos
De 18 a 25 de Janeiro decorre a
Semana de Oração pela dos Cristãos,
tendo como pano de fundo os 500 anos
da Reforma de Martinho Lutero. O
tema deste ano é "Reconciliação. É o
amor de Cristo que nos impele", a partir
do texto bíblico de 2 Coríntios 4, 1420. Os subsídios de oração foram
preparados conjuntamente pelo
Pontifício Conselho para a Promoção
da Unidade dos Cristãos e pela
Comissão Fé e Constituição do Conselho
Mundial de Igrejas.
Desse guião partilhamos esta proposta
de oração:

Senhor Jesus,
tu disseste que é pelo amor uns aos
outros
que seriamos reconhecidos como teus
discípulos.
Fortalecidos pela tua graça,
possamos trabalhar incansavelmente
pela unidade visível da tua Igreja,
a fim de que a Boa Nova que tu nos
chamaste a proclamar
possa ser compreendida em cada uma
das nossas palavras
e em todos os nossos actos. Amém

Neste ano do Centenário das Aparições, no dia 4 de Março,
haverá uma Peregrinação Diocesana ao Santuário de Fátima.
O programa deste dia de congregação diocesana prevê a
Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade, uma assembleia
diocesana e a recitação do terço na Capelinha das Aparições.
Em relação ao almoço, desde já, se aconselha a que cada um
leve o seu farnel.
Nas paróquias do nosso arciprestado de Aveiro preparamos
um kit por 12 euros que inclui a viagem em autocarro, uma bandana, um terço e
ainda o material diocesano. As inscrições devem ser feitas desde já na secretaria
paroquial obrigatoriamente até ao dia 15 de Fevereiro.
Também pedimos aos que pensam participar nesta peregrinação e usem, para tal,
meio de transporte próprio que nos indiquem essa intenção para providenciarmos
os necessários guiões da peregrinação. Pode usar o telefone 234422182 ou o emailsecretaria@paroquiagloria.org.

Animadores juvenis

Lectio Divina em Santiago

Os animadores dos grupos juvenis de
toda a diocese estão convocados para
a A3 - Assembleia de Animadores de
Aveiro que decorre no próximo sábado
entre as 9h e as 13h, no Salão D. João
Evangelista (Salão das Florinhas). O
tema é "Espero(-me) em Ti".

Na igreja do Bairro de Santiago, às
quartas-feiras à noite, realiza-se um
encontro de lectio divina. Trata-se de
um espaço de oração e partilha da
Palavra de Deus que pode ser
participado por quem desejar, a partir
das 21h. Esta semana rezaremos o texto
de São Mateus (11, 2-11)

Catequistas de adolescentes

Senhor dos Passos

No próximo sábado, na Casa
Diocesana, em Alberagaria-a-Velha,
decorre 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 esta segunda-feira. A Paróquia
assegura o valor da inscrição.

A Confraria do Senhor dos Passos, da
nossa Paróquia, informa que irá iniciar
o peditório porta a porta, especialmente ao longo dos próximos sábados.
Desde já se pede o melhor acolhimento
e generosidade que permita que o
Tríduo, nos dias 31 de Março e 1 e 2
de Abril, decorra com a beleza e a
solenidade necessárias.

O Papa no Twitter
Não pode existir paz verdadeira, se cada um reclama sempre e somente o
próprio direito, sem se preocupar com o bem dos outros.
9 janeiro

