INFORMAÇÕES

SETEMBRO

2017

Dia 03 DOMINGO XXII DO TEMPO COMUM - Ano A
Jer 20, 7-9; Sal 62; Rom 12, 1-2; Mt 16, 21-27
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé)

3 de SETEMBRO de 2017

REFLEXÃO

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - 1 Tes 4, 13-18; Sal 95; Lc 4, 16-30
14h30 Reunião com todas as colaboradoras da Rouparia Solidária, no
Mercado de Santiago.
21h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em
Vilar.
Dia 05 TERÇA-FEIRA - 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Sal 26; Lc 4, 31-37
Dia 06 QUARTA-FEIRA - Col 1, 1-8; Sal 51; Lc 4, 38-44
Dia 07 QUINTA-FEIRA - Col 1, 9b-14; Sal 97; Lc 5, 1-11

Dia 09 SÁBADO - S. Pedro Claver, presbítero
Col 1, 21-23; Sal 53; Lc 6, 1-5
19h00 Missa vespertina na Sé.
NÃO HÁ missa vespertina em Vilar, às 20h30.

Jesus não se interessa por sondagens ou estudos de opinião,
mas há dias perguntou aos discípulos sobre o que ouviam
dizer d’Ele. As respostas não foram unânimes, apesar de
todas positivas. E surge nova questão: "e vós quem dizeis
que Eu sou? "

Pelos vistos, não foi compreendido nem aceite o seu
discurso, que mereceu da parte de Pedro forte contestação.
Ontem, como hoje, parece ser proibido falar de certos
assuntos!
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Deus disse a Abraão que seria o chefe de um grande povo.
Ajuda-o a descobrir o caminho certo para a Terra Prometida

Contra a corrente!

Jesus não tem problemas de identidade, não deseja avaliar
o nível de conhecimento dos discípulos ou testar o seu
grau de apoio e amizade, mas a resposta inspirada de Pedro
é a ocasião para fazer um discurso de que ninguém estava à
espera, descobrir um segredo até então bem guardado e
propôr um caminho de vida boa, alegre e feliz.

Dia 08 SEXTA-FEIRA - Natividade da Virgem Santa Maria – FESTA
Miq 5, 1-4a ou Rom 8, 28-30; Sal 12; Mt 1, 1-16. 18-23 ou Mt 1, 18-23

Dia 10 DOMINGO XXIII DO TEMPO COMUM - Ano A
Ez 33, 7-9; Sal 94; Rom 13, 8-10; Mt 18, 15-20
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé)

Nº 1573

"Renunciar a si mesmo, tomar a cruz...", são expressões ao
arrepio do que se pensa, quer e apregoa. "Quem perder a
sua vida por minha causa há-de encontrá-la", como diz Jesus,
é proposta que também não atrai, objectivo que não
compensa, verdade que não convence e projecto que não
realiza.
Não se trata de fazer a exaltação do sofrimento, a apologia
de um amanhã alienante ou de um presente hipotecado,
nem de alimentar sentimentos de mera resignação e
aniquilamento pessoal, antes é afirmação solene de que, se
não compreendermos e aceitarmos à luz de Cristo a cruz
dos nossos deveres, limites, doenças, contrariedades e
fracassos, somos estéreis e infelizes e a nossa vida é vazia e
sem sentido.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Catequese Paroquial

HORÁRIOS DE VERÃO
O horário das celebrações de Verão
ainda se vai manter algum tempo.
Na próxima segunda-feira, dia 4, a
Secretaria retoma o seu horário
habitual de atendimento.

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:
- 9 de Setembro: não haverá missa
em Vilar.

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.

Cartório:
De terça a sexta-feira, das 16h às 19h.

A catequese paroquial vai iniciar.
Ao nível da catequese da Infância já são conhecidos os horários dos encontros.
Assim:
1.º ano: quinta-feira, 16h30-17h45 - Sé
quinta-feira, 18h30-19h30 - Santiago
2.º ano: quarta-feira, 16h30-17h45 - Sé
segunda-feira, 18h30-19h30 - Santiago
3.º ano: terça-feira, 16h30-17h45 - Sé
sábado, 11h-12h15 - Sé
sexta-feira, 18h30-19h30 - Santiago
4.º ano: segunda-feira, 16h30-17h45 - Sé
sábado, 11h-12h15 - Sé
Pedimos aos pais ou encarregados de educação que a inscrição ou renovação
seja feita quanto antes.

Sacristia:
De segunda a sábado das 8h às 11h e
das 16h às 20h.

1ª INSCRIÇÃO PARA A CATEQUESE
A partir de 18 de Setembro, de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h30.

Jubileu dos Jovens em Fátima

Papa visita a Colômbia

O nosso Obrigado

No Santuário de Fátima
decorrerá nos dias 9 e 10
de Setembro o Jubileu
dos Jovens que contará
com a presença de jovens
da nossa paróquia e da
nossa diocese. Com o
tema "Segredo da paz,
caminho do coração", o
Jubileu dos Jovens
pretende ser uma peregrinação internacional à
Cova da Iria e uma grande
festa dos jovens no
contexto do Centenário das Aparições (1097-2017). O programa "non stop" inclui
diversas atividades, a partir da manhã de sábado, arrancando oficialmente às
16h30 e concluindo-se com a missa na Esplanada da Oração, às 11h de domingo.

O Papa Francisco irá à Colômbia, entre
os dias 6 e 11 de Setembro, para uma
viagem apostólica sob o signo da
Reconciliação. O “Encontro de Oração
para a Reconciliação Nacional” e a
visita à "Cruz da Reconciliação” são
dois momentos desta viagem que levará
o Papa às cidades de Bogotá,
Villavicencio, Medellín e Cartagena,
marcada também por encontros com
as autoridades locais e os diferentes
setores da Igreja Católica do país. Em
Dezembro de 2016, o Papa recebeu o
presidente da Colômbia, Juan Manuel
Santos Calderón, prémio Nobel da Paz,
numa audiência que ficou marcada
pelo processo de paz naquele país sulamericano.

Como já foi oportunamente anunciado,
o Sr. Padre José
António Carneiro vai
regressar à sua diocese de origem,
depois de um serviço de 6 anos à nossa
Paróquia. Tal facto não nos deve deixar
indiferentes, antes mobilizados para a
participação na Missa das 19h do
próximo sábado, dia 9.
Teremos oportunidade para agradecer
a Deus a passagem do P. JAC. pela nossa
terra e o seu tão generoso serviço.
Depois da Missa, segue-se um tempo de
convívio, no Salão D. João Evangelista
de Lima Vidal, com as pessoas que,
atempadamente, se tenham inscrito.
Ainda se aceitam inscrições pelo
telefone 234422182, ou, presencialmente, na Secretaria, nas horas
habituais de expediente.

