ABRIL / MAIO

INFORMAÇÕES

2017

Dia 30 DOMINGO III DA PÁSCOA - Ano A
Act 2, 14. 22-33; Sal 15; 1 Pedro 1, 17-21; Lc 24, 13-35
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar).
INÍCIO DA SEMANA DAS VOCAÇÕES
15h00 Formação para Visitadores dos Doentes, no Seminário (termina às 17h30).

30 de ABRIL de 2017

REFLEXÃO

Dia 01 SEGUNDA-FEIRA - S. JOSÉ OPERÁRIO
Gen 1, 26 – 2, 3 ou Col 3, 14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13, 54-58
10h00 Peregrinação Nacional dos Acólitos a Fátima.
Dia 02 TERÇA-FEIRA - S. Atanásio, bispo e doutor da Igreja
Act 7, 51 – 8, 1a; Sal 30; Jo 6, 30-35
21h00 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
21h30 Oração Vocacional: Recitação do Terço, na Sé (leitores).
Dia 03 QUARTA-FEIRA - S. Filipe e S. Tiago, Apóstolos
1 Cor 15, 1-8; Sal 18 A; Jo 14, 6-14
09h00 Encontro Nacional do Movimento Vida Ascendente, em Fátima.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Recitação do Terço, na Sé (consagrados).
QUINTA-FEIRA - Act 8, 26-40; Sal 65; Jo 6, 44-51
Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo com Vésperas antes da Missa.
Reunião geral do Agrupamento 794-Vilar.
Recitação do Terço, na Sé (visitadores dos doentes).

Dia 05
10h00
15h00
17h00
21h30
21h30
21h30

SEXTA-FEIRA - Act 9, 1-20; Sal 116; Jo 6, 52-59
Reunião de coordenação Pastoral do CUFC.
Reunião dos responsáveis da catequese da infância, no centro paroquial.
Missa em Vilar.
Reunião de catequistas do 5.º e 6.º ano, no centro paroquial.
II Encontros com Santa Joana, no Museu de Aveiro.
Recitação do Terço, na Sé (grupos corais).

Dia 06 SÁBADO - Act 9, 31-42; Sal 115; Jo 6, 60-69
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 07 DOMINGO IV DA PÁSCOA (Domingo do Bom Pastor) - Ano A
Act 2, 14a. 36-41; Sal 22; 1 Pedro 2, 20b-25; Jo 10, 1-10
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar).
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Festa da Palavra (4.º ano), na Sé.
Workshop orientado pelo P. João Alves sobre “O discernimento
espiritual”, no Seminário.

Recitação do Terço de 2ª a 6ª feira:
18h30 - Ig. Santo António; 21h - Vilar; 21h30 - Alboi e Bairro de Santiago.
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Dia 04
17h00
21h30
21h30

Nº 1561

Alegria pascal
"Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do Seu nome,
celebrai os Seus louvores, Aleluia", assim inicia a liturgia
deste domingo, o III da Páscoa. E o motivo é o mesmo de
todo o Tempo Pascal: a presença de Jesus Ressuscitado,
que vem acontecendo "no primeiro dia da Semana", ilumina,
encoraja, liberta e faz explodir de alegria o coração dos
discípulos.
O que sucedeu aos jovens, de volta a Emaús, sucede
connosco. Como eles, também nós somos sacudidos por
dúvidas, atormentados por sofrimentos, perdidos em mar
largo e revolto, desiludidos... E Ele aparece, pede licença
para entrar na "conversa", explica-lhes que o mal gerado no
coração do homem é vencido pelo Amor e lembra que a
última palavra jamais será da morte, mas da Vida.
A nossa história, ainda que crucificada, torna-se História de
Salvação, porque Deus é Pai, ama-nos infinitamente e não
desiste de nós.
Aprendamos com os discípulos de Emaús a aceitar como
companheiro de jornada o Forasteiro que se aproxima. Com
Ele não há becos sem saídas, tudo é caminho; tudo tem
sentido, mesmo com perplexidades, dúvidas e incertezas;
tudo tem valor mesmo na dor.
Se não acreditamos nisto, somos cristãos tristes, isto é,
não somos cristãos.
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

Dois dedos de Liturgia (18)
- Quando e porquê nos devemos ajoelhar na Eucaristia?
Continuamos a responder à pertinente pergunta que nos foi enviada
por e-mail e já dedicamos o número anterior. Agora procuramos
dar resposta ao "quando ajoelhar", ou seja os momentos da
Eucaristia, em que a atitude corporal comum deve ser ajoelhar.
Começamos, desde logo por notar que toda a assembleia é convidada
a ajoelhar, no dia Natal e na Anunciação do Senhor, às palavras do
Credo «E encarnou pelo Espírito Santo…» ou também quando que
é lida a narração da Paixão, no Domingo de Ramos e em Sexta-Feira
Santa, depois do relato da morte de Jesus.
Além disto, em todas as Eucaristias devemos ajoelhar-nos quando se inicia o
relato da Última Ceia, depois da epiclese, ao iniciar a narração da instituição da
Eucaristia. A aclamação "mistério da fé" e a consequente resposta da assembleia
já deve ser feita estando de pé. Se, pela estreiteza do lugar ou por motivo de
saúde não se possa ajoelhar, deve então fazer uma inclinação profunda enquanto
o sacerdote faz a genuflexão depois da elevação.
A atitude comum do corpo na liturgia é sinal da unidade dos membros da
comunidade cristã. Portanto, é necessário rezarmos juntos e realizarmos
comunitariamente os mesmos gestos, como sinal de comunhão para vivermos a
dimensão eclesial da oração litúrgica (que é diferente da oração pessoal).
* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Festa de Santa Joana

31 anos do 794-Vilar

A festa de Santa Joana, padroeira da
cidade e diocese de Aveiro, a 12 de
Maio, começa, às 9h15, com a
cerimónia de investidura de novos
irmãos, na Igreja de Jesus, seguindose, a Eucaristia, às 10h, na Sé. Às 16h
começa a procissão.
Entretanto, a Irmandade de Santa
Joana promove esta sexta-feira, uma
conferência com Frei Bento
Domingues, às 21h30, no Museu de
Aveiro.

O agrupamento 794-Vilar celebra 31
anos de fundação no dia 11 de Maio.
Haverá neste dia missa às 21h, seguida
do cantar dos parabéns com a fatia
de bolo. No dia 14 está prevista, além
da missa com promessas às 11h, um
almoço de angariação de fundos, na
antiga escola de Vilar a partir das
12h00, seguida de tarde recreativa.

Concerto Espiritual: AVÉ, SENHORA

DE

FÁTIMA

No sábado, 27 de Maio, às 21h30, está marcado na Sé o concerto espiritual intitulado
"Avé, Senhora de Fátima", com os coros do arciprestado de Aveiro. Os ensaios serão
nos dias 8, 15 e 22, no centro paroquial e o ensaio geral a 25, na Sé, todos às 21h30.

… e Peregrina!
Iniciamos a semana de oração pelas Vocações. Nesta semana, a partir do exemplo
dos discípulos de Emaús, que fazem o caminho, que vai do desespero à alegria, e
reconhecem Jesus ao partir do Pão, somos convidados a tomar consciência da
nossa vida como peregrinação para Deus. Durante esta semana teremos dois
momentos comunitários de oração vocacional: terça-feira, inserido numa cadeia
de oração diocesana, rezaremos o terço vocacional, na Sé, às 21h30, e quintafeira, como já é hábito, a partir das 17h, teremos a exposição do Santíssimo.
Com Maria e por Maria, rezamos a oração proposta para esta semana:
Maria Santíssima, Mãe do nosso Salvador,
Tu que tiveste a coragem de abraçar o sonho de Deus,
pondo a tua juventude e o teu entusiasmo nas mãos d'Ele;
intercede por nós ao Pai, por teu Filho Jesus Cristo,
para que sejamos impelidos pelo Espírito Santo para a missão,
com a mesma abertura do teu coração,
e a prontidão em dizer o nosso «Eis-me aqui»,
ao chamamento e à alegria de nos pormos a caminho como Tu,
para O anunciar ao mundo inteiro. Amen.

Felizes os que sabem Partilhar! Obrigado!
Ao concluir a Semana da Partilha impõe-se um Obrigado
a todos. Registamos a boa adesão por parte das
pessoas, que, no geral, acolheram bem os paroquianos
voluntários que distribuíram o saco, fazendo o convite
para a partilha. Registamos o aumento do número
daqueles que se voluntariaram para essa distribuição.
Registamos a generosidade de tantos que partilharam algum bem que, agora, por
intermédio das Conferências Vicentinas da Paróquia, fará bem a quem vive com
mais dificuldades. As contagens não estão feitas, nem são o mais fundamental. Em
todo o caso, de bom grado, nos mobilizaremos para continuar a realizar esta
ação, iniciada aquando da Missão Jubilar.

