INFORMAÇÕES
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2017

09 de JULHO de 2017

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)

REFLEXÃO

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - Gen 28, 10-22a; Sal 90; Mt 9, 18-26
21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no centro paroquial.
Dia 11 TERÇA-FEIRA - S. Bento, Abade, Padroeiro da Europa
Prov 2, 1-9; Sal 33; Mt 19, 27-29
21h15 Reunião do Conselho Pastoral Arciprestal, em S. Bernardo.
Dia 12 QUARTA-FEIRA - Gen 41, 55-57 – 42, 5-7a. 17-24a; Sal 32; Mt 10, 1-7
18h00 Missa em Santiago.
09h00 Missa na Igreja de Jesus (não há missa na Sé às 8h30).
Dia 13 QUINTA-FEIRA - S. Henrique
Gen 44, 18-21. 23b-29 – 45, 1-5; Sal 104; Mt 10, 7-15
21h30 Celebração penitencial na igreja de Vilar.
Dia 14 SEXTA-FEIRA - S. Camilo de Lelis, presbítero
Gen 46, 1-7. 28-30; Sal 36; Mt 10, 16-23
17h00 Missa em Vilar.

Dia 16 DOMINGO XV DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 55, 10-11; Sal 64; Rom 8, 18-23; Mt 13, 1-23 ou Mt 13, 1-9
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) ; 10h (Vilar)
10h00 Missa da Festa em honra de Nossa Senhora da Victória, em Vilar.
17h00 Procissão Eucarística da Festa em honra de Nossa Senhora da Victória,
em Vilar.
21h30 Concerto do 4.º Aniversário do Órgão de Tubos, na Sé.
Dia 17 SEGUNDA-FEIRA - Bb. Inácio de Azevedo, presbítero, e Companheiros,
mártires
Ex 1, 8-14. 22; Sal 123; Mt 10, 34 – 11, 1
19h00 Entrega do Ramo, em Vilar.
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Dia 15 SÁBADO - S. Boaventura, bispo e doutor da Igreja
Gen 49, 29-33 – 50, 15-26a; Sal 104; Mt 10, 24-33
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Nº 1571

Na Escola de Jesus!
Enquanto a generalidade das escolas já encerrou o ano
académico e a catequese paroquial interrompeu os seus
trabalhos, na Escola de Jesus, apesar do verão nada se
alterou. Não estranhemos, pois, que a mensagem da Palavra
de Deus nos oriente neste domingo para esta Escola e nos
faça desejar sempre ser bons alunos de um Mestre, que é
essencialmente Bom.
O ambiente desta Escola é de intensa alegria, vivida com
liberdade e respeito de uns pelos outros, sem a sofreguidão
das notas e o desespero pelo insucesso. Sabendo todos
que o Mestre é "clemente e compassivo, lento para a ira,
rico de misericórdia... e carinhoso para com todos", ninguém
vive à sombra de ninguém, escondido no conformismo e na
passividade, e todos são chamados a dar o seu melhor, ainda
que com diferentes resultados, porque a nota final é apenas
dada em função do esforço e generosidade desenvolvidos
ao longo de toda a vida.
Parecendo elitista, esta Escola é para todos, ricos e pobres,
arriscando ser "chumbado" apenas quem não cuidar do
coração, que tem de ser manso, humilde e pobre, como o
do Mestre. E isto é tarefa não de um ano, mas da vida inteira.
É por isso que não encerra para férias.
É uma Boa Escola, sem dúvida, a melhor que prepara para a
Vida e para a Felicidade!
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Gestos de partilha

HORÁRIOS DE VERÃO - 16 de Julho a 9 de Setembro
Eucaristias:
Domingo: 10h30, 12h e 19h, na Sé
Segunda a Sexta: 8h30 e 19h, na Sé
Sábado:
8h30 e 19h, na Sé
20h30 alternando entre Santiago e
Vilar:
- 22 de Julho: Santiago
- 29 de Julho: Vilar
- 5 de Agosto: Santiago
- 12 de Agosto: Vilar
- 19 de Agosto: Santiago
- 26 de Agosto: Vilar
- 2 de Setembro: Santiago
- 9 de Setembro: Vilar

Aniversário do órgão de tubos

Esta quarta-feira, dia 12, ocorre o 4º
aniversário da bênção e concerto
inaugural do órgão de tubos da nossa
igreja. Para marcar esta data
promovemos um concerto, no próximo
domingo, dia 16, com o organista
portuense Filipe Veríssimo, que já nos
brindou com a sua presença noutros
momentos musicais. Desta vez
apresentará obras de J.S. Bach,
Charles-Marie Widor, Léon Boëllmann
e Flor Peeters. O concerto será às
21h30 e tem entrada livre.

Confissões:
Terças e sextas-feiras das 9h às 11h.
Quartas das 15h às 17h
- Durante a semana, não haverá missa
em Santiago e em Vilar.
- Não haverá Exposição do Santíssimo,
aos sábados, nem Oração de Vésperas,
aos domingos.

Novo vigário geral
O P. Manuel Joaquim Rocha é o novo
vigário geral da Diocese, substituindo o
Monsenhor João Gaspar. O anúncio estava
feito desde o Dia da Igreja Diocesana e o
decreto de nomeação, assinado por D.
António Moiteiro tem a data de 4 de
Julho, precisamente o dia da sua eleição
como Bispo de Aveiro pelo Papa Francisco.
O P. Manuel Joaquim Rocha é o vigário
judicial e também pároco da Vera Cruz e
já tomou posse como vigário geral no
passado dia 7, na eucaristia conclusiva do
retiro anual dos sacerdotes, na Casa
Diocesana de Albergaria.

Informamos, com agrado, que os
ofertórios das missas da nossa Paróquia
do passado domingo, que revertem
para o auxílio das populações afetadas
pelos incêndios no centro do país,
contabilizaram um total de 4.256 euros
que enviamos à Cáritas.
Para esta mesma finalidade, a nossa
Rouparia Solidária, na sequência dos
incêndios e dos muitos pedidos de
ajuda, entregou, no passado dia 20 de
Junho, na Cáritas Diocesana, cerca de
300 peças, entre roupa de cama e
vestuário diverso de bebés e crianças.
A quantos assim manifestaram a sua
generosidade e solidariedade, por
nossa parte, fica aqui expresso o
reconhecimento e a gratidão.

Debate sobre Eutanásia
No dia 18, entre as 17h e as 19h30,
decorre na Sala de Actos Académicos
da Universidade de Aveiro um debate
sobre "Decidir sobre o final da vida",
promovido pelo Conselho Nacional de
Ética para as Ciências da Vida (CNECV)
e o alto patrocínio do Presidente da
República. A participação no debate
é aberta a todos mas sujeita a uma
inscrição que deve ser feita por e-mail
no site do CNECV ou pelo telefone
213910884.

Escutismo...
1 dia em Santiago
No próximo dia 22 de
Julho, o Agrupamento
191-Aveiro promove
"Escutismo...1 dia em
Santiago" que integra
um torneio de futebol
(9h), um pedypaper no Bairro (14h30),
lanche convívio (17h30) e terminando
com a Eucaristia às 20h30 na igreja do
Bairro. Para a participação no torneio
de futebol requer-se uma inscrição
gratuita (mínimo de 5 elementos por
equipa), que deve ser feita até ao dia
15, na loja id-identidadedigital ou pelo
e-mail caa.191@escutismo.pt.

Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica

"A Virgem Santa Maria na Liturgia" é
o tema do 43.º Encontro Nacional de
Pastoral Litúrgica, que decorrerá em
Fátima de 24 a 28 de Julho. As
inscrições estão abertas até esta sextafeira.
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. O ponto de encontro do
grupo de participantes, no dia 24, será
junto ao “autocarro bar” com partida
às 14h.

