INFORMAÇÕES

JANEIRO

2018

Dia 14 DOMINGO II DO TEMPO COMUM - Ano B
1 Sam 3, 3b-10. 19; Sal 39; 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20; Jo 1, 35-42
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
10h00 Missa em honra de Santo Amaro, em Vilar
12h00 Missa com Baptismos, presidida pelo Sr. Bispo.
17h00 Concerto de órgão pelos alunos de mestrado da U.Av., na Igreja.

14 de JANEIRO de 2018

REFLEXÃO

Dia 15 SEGUNDA-FEIRA - 1 Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22
17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da sacristia.
21h00 Missa da Festa de Santo Amaro, na Igreja de Vilar, seguida de chá quente
e frio na cave da Igreja.
21h15 Assembleia Arciprestal: Educação - Valores e Projecto Educativo,
destinada a Professores, Educadores da Infância e Catequistas, no CUFC.
Dia 16 TERÇA-FEIRA - 1 Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2, 23-28
21h30 Catequese de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
21h30 Encontro do Sr. Bispo com todos os Cantores, Leitores, MECs, Acólitos,
Zeladoras do templo e Irmandades, no centro paroquial.

Dia 20 SÁBADO - S. Fabião, papa e mártir – S. Sebastião, mártir
2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; Sal 79; Mc 3, 20-21
15h00 Encontro do Sr. Bispo com todos os membros do Agrupamento 191-Aveiro.
16h00 Encontro do Sr. Bispo com todos os membros do Agrupamento 794-Vilar.
19h00 Missa com todos os adolescentes e jovens, presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.
Dia 21 DOMINGO III DO TEMPO COMUM - Ano B
Jonas 3, 1-5. 10; Sal 24; 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
10h30 Eucaristia de Encerramento da Visita Pastoral, presidida pelo Sr. Bispo.
Segue-se o Almoço/convívio (inscrição na secretaria paroquial).
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Dia 19 SEXTA-FEIRA - 1 Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3, 13-19
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Encontro do Sr. Bispo com as Direcções dos Agrupamentos do CNE, no
centro paroquial.

"Vinde ver"
Depois da festa da Epifania, eis-nos, de novo, noTempo
Comum, em que celebramos o Mistério de Cristo, no
seu conjunto e plenitude, revestindo-se cada domingo
de particular importância , como aliás nos outros
períodos mais característicos do ano.
E a iniciar este tempo, faz-nos muito bem o contacto
com pessoas que levaram a sério o chamamento de Deus.
São pessoas comuns, do Antigo e do Novo Testamento.
E Deus continua hoje a chamar. ..

Dia 17 QUARTA-FEIRA - S. Antão, abade
1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Sal 143; Mc 3, 1-6
18h00 Missa em Santiago, presidida pelo Sr. Bispo..
21h30 Encontro do Sr. Bispo com todos os membros dos Movimentos
(Franciscanos, Dominicanos, ENS, Vida Ascendente, Oficinas de Oração e
Vida, ...), no centro paroquial.
Dia 18 QUINTA-FEIRA - 1 Sam 18, 6-9: 19, 1-7; Sal 55; Mc 3, 7-12
1º dia do Oitavário de Orações pela Unidade dos Cristão
21h30 Encontro do Sr. Bispo com todos os Casais de preparação para o Baptismo
e para o Matrimónio, no centro paroquial.

Nº 1592

"Falai, Senhor, que o vosso servo escuta", respondia
Samuel à voz misteriosa que o interpelava
insistentemente na escuridão da noite. Também nós
havemos, ao longo deste tempo, de cultivar a atenção e
disponibilidade para escutar Deus, que, especialmente
em cada domingo, não se cansa de dirigir a palavra a
todos e cada um de nós. De pouco nos vale, aliás, se nos
limitarmos à mera escuta da palavra que celebramos ,
sem a levarmos à nossa prática diária.
No Evangelho admiramos o exemplo dos primeiros
discípulos, que seguem "o Cordeiro de Deus", apresentado
por João Baptista. Movê-los-á a curiosidade, sem dúvida,
mas o que se passou transformou-os, e, de curiosos,
depressa se tornaram testemunhas de uma experiência
íntima, que Jesus lhes tinha proporcionado. Essa mesma
experiência é que faz também de nós cada vez mais
discípulos missionários.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

VISITA PASTORAL
Dois dedos de Liturgia (45) com o Papa

- Olhar o “coração” da Igreja: a Eucaristia
Para nós cristãos, é fundamental
compreender bem o valor e o
significado da Santa Missa, a fim de
viver cada vez mais plenamente a nossa
relação com Deus.
(…)A Eucaristia é um acontecimento
maravilhoso no qual Jesus Cristo, nossa
vida, se faz presente. Participar na
Missa "é viver outra vez a paixão e a
morte redentora do Senhor. É uma
teofania: o Senhor torna-se presente
no altar para ser oferecido ao Pai pela
salvação do mundo". O Senhor está ali
connosco, presente. Muitas vezes nós
vamos ali, olhamos para as coisas,
falamos entre nós enquanto o
sacerdote celebra a Eucaristia... e não
celebramos ao lado d'Ele. Mas é o
Senhor! (…) Quando tu vais à missa, o
Senhor está lá! E tu distrais-te. É o
Senhor! (…) Não o esqueçais.
"Participar na Missa é como viver outra
vez a paixão e a morte redentora do
Senhor".
Procuremos agora fazer-nos algumas
perguntas simples. Por exemplo, por
que fazemos o sinal da cruz e o ato
penitencial no início da Missa? E aqui
gostaria de fazer outro parêntese.
Vistes como fazem as crianças o sinal
da cruz? É preciso ensinar bem às
crianças a fazer o sinal da cruz. Assim
começa a Missa, assim começa a vida,
assim começa o dia. Isto significa que
somos remidos com a cruz do Senhor.
Olhai para as crianças e ensinai-lhes a
fazer bem o sinal da cruz. E aquelas
Leituras, na Missa, porque se fazem? (…)

Continua a decorrer a VISITA PASTORAL
do Sr. Bispo D. António Moiteiro à nossa
Paróquia.
O Programa foi já divulgado nas edições
anteriores deste Boletim Paroquial.
Não deixe de estar presente nas
Assembleias nem da Celebração e
Convívio de Encerramento da Visita, já
no próximo domingo dia 21.

É muito importante voltar aos
fundamentos, redescobrir aquilo que
é essencial, através do que se toca e
se vê na celebração dos Sacramentos.
O pedido do apóstolo São Tomé (…) é
o desejo de poder de alguma forma
"tocar" Deus para acreditar nele. (…)
Os Sacramentos vêm ao encontro
desta exigência humana. Os
Sacramentos, e a celebração
eucarística de maneira especial, são
os sinais do amor de Deus, os caminhos
privilegiados para nos encontrarmos
com Ele.
* continuamos a aguardar as vossas questões
em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Não deixe de estar com toda
a Comunidade Paroquial e com
o Sr. Bispo no Almoço/
Convívio de Encerramento da
Visita Pastoral. É um momento
importante. Faça logo que
possível a sua Inscrição na
secretaria paroquial.

Senhor dos Passos
A Confraria do Senhor dos Passos, da
nossa Paróquia, informa que irá iniciar
o peditório porta a porta,
especialmente ao longo dos próximos
sábados. Desde já se pede o melhor
acolhimento e generosidade que
permita que o Tríduo, nos dias 16, 17
e 18 de Março, decorra com a beleza
e a soleniodade necessárias.

Semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos
A Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos vai de 18 a 25 de janeiro.
Devemos rezar todos dias pela unidade
dos cristãos, não deve ser uma coisa
apenas de uma semana. A unidade da
Igreja é um desejo do próprio Jesus
que pede ao Pai "que todos sejam um
só, como Tu, Pai, estás em mim e Eu
em ti; para que assim eles estejam em
Nós e o mundo creia que Tu me
enviaste" (Jo 17, 21).
O lema deste ano é "A tua destra,
Senhor, esplendorosa de poder" (Ex 15,
6) . Êxodo 15 faz-nos ver como o
caminho para a unidade precisa
frequentemente passar por uma
experiência comunitária de sofrimento.
A libertação dos israelitas da
escravidão é o evento fundamental da
constituição desse povo. Para os
cristãos o processo tem seu clímax na
encarnação e no mistério pascal.
Embora na libertação/salvação Deus
tenha a iniciativa, Deus envolve forças
humanas na realização de seu objetivo
e nos planos para a redenção de seu
povo. Os cristãos, pelo batismo,
participam do ministério divino de
reconciliação, mas nossas divisões
restringem nosso testemunho e nossa
missão num mundo necessitado da cura
que vem de Deus.

Onde está o teu
irmão?
O peso da alma é o
amor
(Inácio de Loyola)

