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14 de MAIO de 2017 Nº 1563

Todos necessários e importantes !

Dia 14 DOMINGO V DA PÁSCOA - Ano A            INÍCIO DA SEMANA DA VIDA
Act 6, 1-7; Sal 33; 1 Pedro 2, 4-9; Jo 14, 1-12
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé).

09h30 Caminhada com Santa Joana - saída da Igreja de Soza (Vagos) até ao
Museu de Santa Joana (inscrição no Seminário de Aveiro)

11h00 Missa com promessas do Agrupamento 794-Vilar, seguindo-se almoço e
tarde recreativa na sede da Associação Viver Vilar

Dia 15 SEGUNDA-FEIRA - Act 14, 5-18; Sal 113 B; Jo 14, 21-26
21h30 Ensaio dos coros do arciprestado para o concerto Mariano “Ave,

Senhora de Fátima”, no centro paroquial.
21h30 Recitação do Terço, na Sé (Oficinas de Oração).

Dia 16 TERÇA-FEIRA - Act 14, 19-28; Sal 144; Jo 14, 27-31a
21h00 Reunião de direcção do Patronato, em Vilar.
21h00 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
21h30 Reunião da equipa logística das festas de verão, no centro paroquial.
21h30 Recitação do Terço, na Sé (Zeladoras do Templo).

Dia 17 QUARTA-FEIRA - Act 15, 1-6; Sal 121; Jo 15, 1-8
09h30 Reunião Arciprestal do Clero, em Esgueira.
15h00 Reunião do Movimento Vida Ascendente, no Seminário de Santa Joana.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Recitação do Terço, na Sé (Ministros Extraordinários da Comunhão).

Dia 18 QUINTA-FEIRA - S. João I, papa e mártir
Act 15, 7-21; Sal 95; Jo 15, 9-11

21h30 Recitação do Terço, na Sé (Irmandades).

Dia 19 SEXTA-FEIRA -  Act 15, 22-31; Sal 56; Jo 15, 12-17
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Recitação do Terço, na Sé (8º e 11 ano).
21h30 Preparação para o Matrimónio, no centro paroquial.

Dia 20 SÁBADO - S. Bernardino de Sena, presbítero
Act 16, 1-10; Sal 99; Jo 15, 18-21

09h00 Preparação para o Matrimónio, nas Dominicanas.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 21 DOMINGO VI DA PÁSCOA - Ano A
Act 8, 5-8. 14-17; Sal 65 ou Act 1, 12-14; Sal 26; 1 Pedro 3, 15-18; Jo 14, 15-21
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

10h00 Missa da bênção de Finalistas presidida pelo Sr. Bispo, na Alemada da
Universidade de Aveiro.

16h00 Concerto Mariano pelo Coro da Catedral de Aveiro e Coro Juvenil do
Carmo (Beja), na Sé.

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

O Tempo Pascal já vai na quinta semana e razões não faltam
para continuarmos a dar asas à Alegria e à Acção de Graças;
basta atendermos ao que a Liturgia coloca nos nossos lábios,
na "Colecta" da Missa de hoje, onde pedimos a Deus, que
nos "remiu" e "adoptou", a "verdadeira liberdade e a herança
eterna".

Não somos mesmo nada envergonhados e comedidos, antes
bem ousados, nos pedidos que fazemos a Deus!

Como nas semanas anteriores, continuamos, nesta, em
contacto com a vida da Igreja nascente e como se
desenvolvia, apesar das dificuldades inerentes ao ritmo
crescente das conversões ou decorrentes da debilidade
da natureza humana ou da oposição dos poderes
constituídos. Nada, porém, impediu a Igreja de crescer.

Fiel ao Espírito Santo e atenta aos sinais dos tempos, a Igreja,
em oração pessoal e comunitária, encontrou e há-de
encontrar sempre a melhor resposta para os problemas
detectados.

Sendo a Igreja "Mistério de Comunhão" e a comunidade obra
de todos, saiba cada um ocupar o seu lugar no serviço da
Caridade, na transmissão da Palavra, na educação da  Fé ou
na celebração da Liturgia... sempre com humildade, zelo e
espírito de serviço, ao jeito de Jesus, "o Bom Pastor", que,
neste domingo, declara ser, para todos os homens, "O
Caminho, a Verdade e a Vida".

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
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- Quando estamos sentados durante a Eucaristia e porquê?
Continuado a responder à pergunta que nos foi lançada na passada
semana, atentamos agora nos momentos em que somos convidados a
estar sentados. O melhor documento sobre as posições corporais
indicadas para participar na Eucaristia é a Instrução Geral ao Missal
Romano (IGMR), onde se refere os gestos e as atitudes corporais
a ter durante a Missa, quer pelos ministros quer pelos fiéis, têm
como objectivos: 1) conseguir que toda a celebração seja bela
e simples; 2) ajudar à compreensão das suas diversas partes; 3)
facilitar a participação de todos.
Como alcançá-los? Atendendo ao que está definido pela

Instrução Geral e pela tradição do Rito romano, e ao que concorre para o bem
comum espiritual do povo de Deus, mais do que à inclinação ou arbítrio de cada
um, tendo em conta que a atitude comum do corpo de todos os participantes,
é não só sinal de unidade, mas também exprime e favorece os sentimentos e a
atitude interior (cf. IGMR, n.º 42).  O n.º 43 da IGMR concretiza que, além das
indicações específicas que podem ser  dadas pelo orientador da assembleia,
devemos estar sentados durante as três leituras que precedem o Evangelho
(primeira leitura, salmo responsorial e segunda leitura), durante a homilia, a
preparação dos dons até às palavras do presidente "Orai Irmãos..." e durante o
silêncio sagrado após a Comunhão ou seja, imediatamente após a sagrada reserva
sair do altar (em direcção ao sacrário).

* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (20)

Na solenidade do
Pentecostes teremos
uma celebração na
qual serão crismados
jovens e adultos da

nossa paróquia, da paróquia da Vera Cruz
e ainda alguns universitários que se
prepararam no CUFC. Esta celebração será
presidida pelo Sr. Bispo no domingo, dia 4
de Junho, às 10h30, na Sé. Os crismandos
têm marcado um tempo de reflexão/retiro,
no sábado dia 27 de Maio, das 14h30, às
18h, na igreja do Carmo. No dia 1 de
Junho, está marcado o encontro com o
Sr. Bispo e também a celebração da
reconciliação, na igreja da Vera Cruz, às
21h.

Pentecostes com Crisma

                                                                      … e Confia!
Somos desafiados a confiar na Palavra de Jesus que impele a fazer o que Ele fez e
a crescer na fé. Maria, nossa Mãe, desde as Bodas de Canã, ensina todos os
discípulos a seguir o caminho do Seu Filho. O convite desta semana é, portanto,
à confiança: nada nos deve angustiar, nem fazer desesperar, porque nada nem
ninguém nos pode separar do amor de Cristo.

Senhora da Confiança, nossa Mãe,

ensina-nos a serenidade da fé

radicada no mistério pascal de teu Filho, Jesus.

Guarda a nossa vida entre os teus braços

e sob a protecção do teu manto.

Impele-nos a sair ao encontro dos irmãos,

faz-nos sentinelas da esperança,

e portadores da luz do mistério de Deus.

Já está a ser preparada a edição das
Festas de Verão de 2017. A equipa do
programa e a equipa da logística já
iniciaram os respectivos trabalhos para
que no mês dos santos populares, como
é tradicional, possamos fazer a
experiência de encontro, congregação
e convívio,
m a n i f e s t a n d o
também a alegria
de ser cristão.
Então, reserve as
noites de 10, 17, 23
e 24 de Junho, e
ainda o domingo
dia 18, durante o
dia, para esta
iniciativa paroquial.

Festas de Verão’17
No sábado, 27 de Maio, às 21h30, está
marcado um concerto espiritual "Avé
Senhora de Fátima", com os coros do
arciprestado de Aveiro, no âmbito do
centenário das aparições. Os ensaios
prosseguem nos dias já anunciados, na
Sé, às 21h30.

Concerto Espiritual

A Festa da Eucaristia
(Primeira Comu-
nhão) decorrerá no
dia 11 de Junho.
Todas as crianças
que se tem vindo a preparar para
receber Jesus Sacramentado farão a
Festa do Perdão, com o Sacramento
da Reconciliação, nos dias 22, 23 e
24 de Maio, às 21h, na Sé.

Festa do Perdão

Serviço de túnicas
(para a Primeira Comunhão)
Dias 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24,
26, 29, 30, 31 de Maio e 2 de
Junho, das 17h às 19h30

Nos dias 19 e 20 de maio, pelas 21h30,
no auditório do Seminário de Santa
Joana Princesa, será apresentada a
récita “Os fracassos da corte”, um
texto de 1682, até agora
desconhecido, editado em português
e levado a cena pela Oficina de teatro
«Capitão Grancho».

Os fracassos da corte


