INFORMAÇÕES

JUNHO / JULHO

2017

25 de JUNHO de 2017

REFLEXÃO

Dia 25 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM - Ano A
Jer 20, 10-13; Sal 68; Rom 5, 12-15; Mt 10, 26-33
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
14h00 DIA DA IGREJA DIOCESANA, no Santuário de Schoenstatt.
16h30 Missa presidida pelo Sr. Bispo, no Santuário de Schoenstatt.
19h00 Recital de Órgão de Tubos, por Leonardo Moço, no final da missa.
Dia 26 SEGUNDA-FEIRA - Gen 12, 1-9; Sal 32; Mt 7, 1-5
Dia 27 TERÇA-FEIRA - S. Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja
Gen 13, 2. 5-18; Sal 14; Mt 7, 6. 12-14
21h30 Reunião da equipa de logística das Festas de Verão, no centro paroquial.
Dia 28 QUARTA-FEIRA - S. Ireneu, bispo e mártir
Gen 15, 1-12. 17-18; Sal 104; Mt 7, 15-20
18h00 Missa vespertina em Santiago.
19h00 Missa vespertina, na Sé.
21h30 Tertúlias à Quarta, sobre "Como cuidar do Património Religioso?”, no
CUFC.

Dia 30 SEXTA-FEIRA - Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma
Gen 17, 1. 9-10. 15-22; Sal 127; Mt 8, 1-4
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Teatro no Seminário, pelo Grupo Gólgota.
Dia 01 SÁBADO - 1 Gen 18, 1-15; Sal Lc 1, 46-48; Mt 8, 5-17
14h00 Encontro Diocesano Conviva 2017, em Aguada de Cima.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 02 DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM - Ano A
2 Reis 4, 8-11. 14-16a; Sal 88; Rom 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
11h00 Encerramento do Encontro Diocesano Conviva 2017, em Aguada de
Cima.
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Dia 29 QUINTA-FEIRA - S. PEDRO E S. PAULO, Apóstolos – SOLENIDADE
Act 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19

Nº 1569

Não temais!
Aos profetas de todos os tempos, Deus pede coragem e
fidelidade, mesmo com o sacrifício da própria vida, não lhes
faltando jamais o conforto, que amorosamente Deus dispensa
em todas as circunstâncias. Aconteceu a Jeremias, como
relata a primeira leitura da Missa de hoje, a João Baptista,
de quem celebrámos, há pouco, o nascimento, aos apóstolos
e a todos os demais profetas, ontem e hoje.
Continuam, pois, a ser preciosos os conselhos de Jesus
referidos no Evangelho de hoje, porque diante das
exigências da vida cristã e das dificuldades que surgem de
todos os quadrantes, os cristãos podem ter a tentação de
baixar os braços, desistir da luta e acomodar-se às
circunstâncias e, deixando de ser profetas, tornam-se
insignificantes, sem brilho, sem fulgor, sem sabor; tornam-se "cristãos não praticantes".
"Não tenhais medo dos homens... não temais os que matam
o corpo... não temais: valeis mais que todos os passarinhos",
diz Jesus. São palavras claras, acompanhadas de um grave
alerta, porque "àquele que me negar diante dos homens,
também Eu o negarei diante do Pai que está nos Céus".
Podemo-nos "queixar" de Deus por muitas coisas, mas não
de uma, porque "até os cabelos da vossa cabeça estão todos
contados". É assim o amor, a atenção e a solicitude de Deus
por cada um de nós. Mesmo nos mais ínfimos pormenores!
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Sínodo dos Bispos: Ouvir os Jovens

Dois dedos de Liturgia (26)
- Quais são os momentos depois da Comunhão?
Conhecido como "acção de graças", o momento depois
da comunhão é assim estabelecido na IGMR, número 88:
«Terminada a distribuição da Comunhão, o sacerdote e
os fiéis, conforme a oportunidade, oram alguns momentos,
em silêncio. Se se quiser, também pode ser cantado por
toda a assembleia um salmo ou outro cântico de louvor
ou um hino».
Atenda-se que estes momentos depois da Comunhão não são aqueles que se seguem
à comunhão de cada participante, mas aqueles que se seguem ao final da distribuição
da Comunhão ao último comungante.
O rito da Comunhão, no seu conjunto, começa com a preparação do presidente,
“para receber frutuosamente o Corpo e o Sangue de Cristo rezando uma oração em
silêncio..., e dos fiéis, que “fazem o mesmo orando em silêncio”(IGMR 84), e termina
com a distribuição da Comunhão ao último comungante. É então que começam, para
todos, os breves momentos de silêncio ou o cântico de louvor.
Na prática, sempre que, depois de terminada a distribuição da Comunhão, tiver de se
cantar outro cântico, “o cântico da Comunhão deve terminar a tempo” (IGMR 86), ou
seja, deve terminar com a Comunhão do último fiel ou mesmo um pouco antes, nunca
depois. Claro está, que tudo deve ser feito de maneira harmoniosa e serena.
* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Em 2018, realiza-se a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre
"Os jovens, a fé é o discernimento vocacional". Está a decorrer um questionário
cuja finalidade é ajudar a redigir o Instrumentum Laboris deste sínodo. Segundo
o método de trabalho adoptado pela nossa diocese, pede-se a todos os
interessados, especialmente jovens e os que mais directamente se relacionam
com o mundo juvenil, que respondam a estas duas perguntas:
- Como e onde conseguir encontrar os jovens que não frequentam os nossos
ambientes eclesiais?
- Qual é a participação das famílias e das comunidades no discernimento vocacional
dos jovens?
As respostas podem ser dadas por escrito e entregues na secretaria paroquial.
Também é possível responder ao questionário on-line. Para tal na página de
facebook do Departamento Diocesano da Pastoral Juvenil ou no nosso site
encontrará o link necessário.

Tertúlias à Quarta

Festas de Verão'17

Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica

Esta quarta-feira, às
21h30, a Comissão
Diocesana da Cultura, em colaboração
com
o
CUFC,
organiza uma tertúlia
sobre "Como cuidar
do Património Religioso?". Será
orientada por Sandra Costa Saldanha
e Vitor Serrão, dois especialistas nesta
área.

As nossas Festas de Verão'17, no jardim
municipal, terminam e já é possível dizer
que a adesão dos visitantes superou as
nossas expectativas.
Em todo o caso, esta semana avaliaremos
esta acção congregadora na nossa
Paróquia para que se possa, cada ano,
proporcionar a melhor experiência
possível. Desde já a nossa gratidão a
quantos nos visitaram e permitiram uma
outra vez levar a cabo as Festas de
Verão.

"A Virgem Santa Maria na Liturgia"
é o tema do 43º. Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica, que decorrerá
em Fátima de 24 a 28 de Julho. As
inscrições já estão abertas e
poderão ser feitas na secretaria
paroquial até ao dia 14 de Julho.
Como tem sido hábito, a nossa
Paróquia assegura aos jovens que
queiram participar nestas jornadas
o pagamento do alojamento e aos
adultos o custo da inscrição. Como
tem sido hábito nos últimos anos, o
grupo de participantes da diocese
de Aveiro ficará alojado na mesma casa e tratará em conjunto da questão do
transporte. No dia 6 de Julho, no nosso Salão Paroquial, haverá uma reunião
preparatória para todos os inscritos.

Teatro no seminário
O Grupo Gólgota apresenta, esta sexta-feira, às 21h30, no Auditório do Seminário
de Aveiro, a peça "Gira pró Inferno", com texto de Castro Guedes e encenação
de César Costa. Na secretaria paroquial pode adquirir bilhetes de entrada que
custam três euros, e uma parte deste valor reverte para o nosso Seminário.

