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Até um copo de água!

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).
OFERTÓRIOS DAS MISSAS DE HOJE DESTINAM-SE ÀS VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS.

11h00 Encerramento do Encontro Diocesano Conviva 2017, em Aguada de
Cima.

Dia 03 SEGUNDA-FEIRA - S. Tomé, Apóstolo – FESTA

Ef 2, 19-22; Sal 116; Jo 20, 24-29
17h00 Reunião dos Visitadores dos doentes, na sala por cima da sacristia.

Dia 04 TERÇA-FEIRA - S. Isabel de Portugal

Gen 19, 15-29; Sal 25; Mt 8, 23-27

Dia 05 QUARTA-FEIRA - S. António Maria Zacarias, presbítero

Gen 21, 5. 8-20; Sal 33; Mt 8, 28-34
18h00 Missa em Santiago.

Dia 06 QUINTA-FEIRA - S. Maria Goretti, virgem e mártir

Gen 22, 1-19; Sal 114; Mt 9, 1-8
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo com Vésperas antes

da Missa.
21h00 Reunião preparatória para o Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica,

no centro paroquial.

Dia 07 SEXTA-FEIRA - 1 Gen 23, 1-4. 19 – 24, 1-8. 62-67; Sal 105; Mt 9, 9-13
17h00 Missa em Vilar.

Dia 08 SÁBADO - Gen 27, 1-5. 15-29; Sal 134; Mt 9, 14-17
15h00 Reunião de catequistas e animadores no CUFC (termina às 17h).
19h00 Missa com agrupamento 191-Aveiro, na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.
20h00 Convívio e avaliação das Festas de Verão, no centro paroquial.

Dia 09 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM - Ano A
Zac 9, 9-10; Sal 144; Rom 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)      (não há missa em Vilar)

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - Gen 28, 10-22a; Sal 90; Mt 9, 18-26
21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no centro paroquial.

A Liturgia da Palavra deste domingo faz-nos reflectir sobre o
modo como acolhemos os irmãos e realça o valor da
hospitalidade.

É verdade que nos ambientes urbanos, e mesmo rurais, as
pessoas aumentaram os níveis de segurança de casas e
haveres , com o reforço de portas e instalação de campaínhas
com visores e câmaras de vigilância, discreta e
eficientemente colocadas.

Apesar de já não encontrarmos chaves na porta, como
antigamente, com o morador ausente, não podemos deixar
de combater as resistências e os medos que tendem a fazer
desaparecer a virtude tão gostosamente humana e cristã
da hospitalidade.

Abrir as portas, acolher, convidar para entrar, promover o
convívio de uns com os outros, não podem ser reminiscências
do passado, mas modos concretos de nos mantermos fiéis
a valores e gestos humanos e cristãos, sob pena de serem
cada vez mais áridas, frias e calculistas, as relações de
vizinhança.

"Se alguém der de beber, nem que seja um copo de água
fresca... não perderá a sua recompensa", diz-nos Jesus. Bela
maneira de dizer que no Evangelho o verbo "amar" se há-de
traduzir sempre pelo verbo "dar", nem que seja um copo de
água!

P. Fausto

A partir do próximo fim-de-semana inclusivé, não
haverá a habitual venda de pão. A equipa das

“padeiras” regressa em Setembro.

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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- Quais são as insígnias episcopais?
O Concílio Vaticano II não só recuperou a tradição bíblica e
patrística, mas também propôs à liturgia da Igreja uma
preocupação pastoral muito importante: auxiliar o povo cristão
a compreender melhor o sentido da celebração, participando
de uma forma plena, activa e comunitária (Sacrossanctum
Concilium, n. 21). O Concílio insistiu na importância dos sinais na
liturgia. Sobretudo nestes últimos anos, foi descoberta a importância da comunicação
na liturgia, através dos sinais e dos gestos, denominada como linguagem “não-verbal”.
Aos sinais sensíveis, próprios da liturgia, pertencem também as vestes sagradas e as
insígnias. Elas manifestam a diversidade dos ministérios pelos quais é constituída a
Igreja, Corpo Místico de Cristo. O Bispo tem insígnias próprias que o distingue de
todos os outros, quando preside a uma celebração litúrgica. São elas a mitra, o
báculo e o anel.
(Leia no nosso site a continuação deste texto)

* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (27)

A festa em honra de Nossa
Senhora da Victória
decorre, em Vilar, entre os
dias 13 e 17 de Julho.  Na
quinta-feira, dia 13, haverá celebração
penitencial na Igreja, às 21h30. No
domingo, dia 16, a Eucaristia solene será
às 10h e para as 17h está marcada a
procissão eucarística pelas ruas do lugar.
A cerimónia da entrega do ramo decorrerá
na segunda-feira, dia 18, às 19h.

Festa em Vilar

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.

Sínodo dos Bispos: Ouvir os Jovens

"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. 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. Esta quinta-feira, dia 6
de Julho, no nosso Salão Paroquial, haverá uma reunião preparatória para todos os
inscritos.

Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica

Nos dias 12 de cada mês, a começar já
em Julho, às 9h, iremos celebrar missa
na igreja do Convento de Jesus,
assinalando, em cada mês, o dia da
morte de Santa Joana, Padroeira da
Cidade e Diocese de Aveiro. Por este
motivo não haverá missa às 8h30 na Sé,
mantendo-se a missa das 19h. Esta
acção inscreve-se no processo,
entretanto reaberto, para a
canonização da nossa Padroeira.

Missa de “Santa Joana”

Os recentes incêndios na
região Centro do País, com
a perda de tantas vidas
humanas e de bens
materiais de toda a
espécie, exige-nos, em
primeiro lugar, a oração de
sufrágio pelos que
morreram e a oração de
intercessão pelos que
agora lutam a fim de
renascer entre os
escombros e a cinza. Em
segundo lugar, exige

também solidariedade e generosidade na partilha de bens que somos convidados
a fazer e a dar. Por isso, os ofertórios das missas deste domingo serão entregues
à Caritas Portuguesa que os canalizará para as vítimas afectadas. E também, porque
não disponibilizar-se para ajudar nos trabalhos necessários nas zonas afectadas?
Organizadamente também é possível dar, voluntariamente, essa colaboração.
De destacar, neste linha da partilha de bens, que a Caritas Diocesana irá entregar
brevemente duas casas que ficaram destruídas nos incêndios do ano passado em
Anadia, e agora reconstruídas podem de novo ser habitadas.

Solidários com as vítimas dos incêndios


