INFORMAÇÕES

MAIO / JUNHO

2018

Dia 27 SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano B
Deut 4, 32-34. 39-40; Sal 32; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
12h00 Festa da Fé (6º ano) e Festa da Esperança (5º ano), na Missa.
21h30 Terço na Igreja de Santo António, com procissão de velas em honra de
Nossa Senhora para a Igreja Paroquial.

27 de MAIO de 2018

REFLEXÃO

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - 1 Pedro 1, 3-9; Sal 110; Mc 10, 17-27
Dia 29 TERÇA-FEIRA - 1 Pedro 1, 10-16; Sal 97; Mc 10, 28-31
21h00 Reunião da Direção do Patronato, em Vilar.
21h15 Ensaio para todos os coros do arciprestado, no Seminário, para preparar
o dia da Igreja Diocesana e a do Corpo de Deus.
21h30 Catequese de adultos de preparação para o crisma, no centro paroquial.
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Dia 03 DOMINGO IX DO TEMPO COMUM - Ano B
Deut 5, 12-15; Sal 80; 2 Cor 4, 6-11; Mc 2, 23 – 3, 6 ou Mc 2, 23-28
Missas: 8h30 (não há mais Missas na paróquia)
DIA DA IGREJA DIOCESANA - Eucaristia no Parque Infante D. Pedro, às 11h30.

Deus e religião sempre deram assunto de conversa e, não
raro, de discussão entre pessoas, mesmo ditas ateias.

Ao abordar este dogma, porém, o que move e comove não
é o discurso dos teólogos, por mais bem elaborado que
seja, mas é sabermos que Deus revelado por Jesus Cristo é
Comunhão Trinitária e Família. Na linguagem sintética e feliz
de S. João, Deus é Amor. E isso nos basta.

Dia 31 SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
Ex 24, 3-8; Sal 115; Hebr 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26
Missas paroquiais: 8h30, 10h30, 12h. (não há Missa às 19h)
FERIADO NACIONAL
16h00 Missa de encerramento da Visita Pastoral ao nosso Arciprestado,
presidida pelo Sr. Bispo, na Sé. Seguida de Procissão Eucarística para a
Igreja da Vera-Cruz, pelo itinerário habitual.

Dia 02 SÁBADO - S. Marcelino e S. Pedro, mártires - Judas 17. 20b-25; Sal 62; Mc 11, 27-33
INÍCIO DO CONGRESSO EUCARÍSTICO DIOCESANO, no Seminário.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

"Deus é Amor"

Hoje, ao retomarmos o Tempo Comum, celebramos o Mistério
fundamental da Fé, proclamando que Deus é Único, Uno e
Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como Jesus revelou e
mandou ensinar.

Dia 30 QUARTA-FEIRA - 1 Pedro 1, 18-25; Sal 147; Mc 10, 32-45
18h00 Missa em Santiago.

Dia 01 SEXTA-FEIRA - S. Justino, mártir - 1 Pedro 4, 7-13; Sal 95; Mc 11, 11-26
CONGRESSO EUCARÍSTICO DIOCESANO:
09h00 Exposição do Santíssimo Sacramento (Os grupos estão
organizados, mas todos os Paroquianos são convidados a
participar ao longo do dia na adoração).
18h30 Oração de Vésperas com reposição do Santíssimo Sacramento.
15h00 Reunião dos responsáveis da catequese da infância, no centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.
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O discurso teológico, sendo importante, ilumina, mas não
dá ternura, não provoca intimidade e encanto, porque o
que verdadeiramente enche o nosso coração é a certeza
de que o Deus revelado por Jesus Cristo nos ama gratuita e
infinitamente e jamais desiste de nós.
A esta luz, soam-nos a "música celeste" as palavras com que
termina o Evangelho da Missa de hoje: "Eu estou sempre
convosco até ao fim dos tempos". É bom que estas palavras
nunca sejam esquecidas por nós.
Todos temos momentos de desilusão e de solidão, de dúvida
e de perplexidade, de medo e de exaltação. Na vida temos
de tudo. Mas Deus não desiste, mesmo quando "estamos no
fundo" e tudo parece ruir. Pode-nos parecer distante e
distraído, mas está connosco e sempre atento, ainda que
às vezes em silêncio. É Amor.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
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Dois dedos de Liturgia (64)
- Voltámos ao Tempo Comum
Além dos tempos que têm um carácter
próprio, ficam 33 ou 34 semanas, no
decurso do ano, em que não se celebra
algum aspecto peculiar do mistério de
Cristo, mas recorda-se sobretudo o
próprio mistério de Cristo na sua
plenitude, principalmente aos domingos.
Este período de tempo recebe o nome
de Tempo Comum.
O chamado Tempo Comum pode-se dizer
que é uma novidade da reforma pósconciliar. Antes, havia uma série de
«domingos depois da Epifania» e outra
série de «domingos depois do
Pentecostes». Agora é uma única série
com uma certa unidade, ao longo do
ano. Sobretudo, há um elemento que
lhe dá unidade: o Leccionário.
O nome «Tempo Comum» não parece
muito feliz, pela fácil associação a tempo
«pouco importante» ou «anódino», mas
esta designação impôs-se como distinção

Terço no Mês de Maio
DE

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

Stop Eutanásia
No dia 28 de maio às 21h30, haverá uma vigília silenciosa em frente aos Paços do
Concelho, em favor da VIDA e contra a Eutanásia. Vamos chamar a atenção para
a importância da dignidade da vida em todos os seus estádios de desenvolvimento,
nomeadamente no seu términus. A manifestação silenciosa contará com a presença
de todos os que a nós se quiserem associar, e terá como símbolo a palavra VIDA.

A

6ª

FEIRA:

- 18h30 - Igreja de Santo António;
- 21h30 - Igreja
dos
Santos
Mártires, no Alboi;
- 21h30 - Bairro de
Santiago;
- 21h00 - Vilar.

dos chamados «tempos fortes», do ciclo
da Páscoa e do Natal.
Mas o Tempo Comum tem a sua particular
importância. Em rigor é o tempo mais
antigo, na organização do Ano cristão –
a sucessão dos domingos e das semanas,
antes de terem surgido os vários ciclos –
e que, além disso, ocupa a maior parte
do ano. Este tempo apresenta valores
que não se podem esquecer: ajuda-nos
a ir vivendo o mistério de Cristo na sua
totalidade; acompanha- nos na tarefa de
crescimento e maturação de tudo o que
celebrámos no Natal e na Páscoa; põe
em evidência a primazia do domingo
cristão; oferece-nos a escola
permanente da Palavra bíblica; e faz-nos
descobrir a graça do comum: a vida
quotidiana vivida também como tempo
da salvação.

2ª

Festas de Verão

NA

SÉ,

ÀS

21H30:

- dia 27 - Pr o c i s s ã o
de Velas
das Igrejas
de Santo
António e S. Francisco
para a Sé.
- dia 28 - Rosaristas
- dia 29 - Conselho Pastoral
- dia 30 - Catequese de Infância e
Agrup. 191

Felizes os que sabem Partilhar
Damos aqui conta
dos resultados da
SEMANA DA PARTILHA
que decorreu no
passado mês de abril (15 a 22). Assim, a
Conferência Vicentina de S. Francisco
de Assis recolheu cerca de 1150kg de
vários bem alimentares não perecíveis
(desde açucar, arroz, azeite, leite,
massas, enlatados cereais e outros) e
alguns produtos de higiéne e limpeza.
Agradece-se a generosidade de todos.

Pastoral Litúrgica
"Liturgia e Espiritualidade" é o tema
do 44º. Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica, que decorrerá em Fátima de
23 a 27 de Julho. As inscrições já estão
abertas e poderão ser feitas na
secretaria paroquial.

Já tomou nota das noites de 9, 16, 23
e 24 de Junho?
São as "Festas de Verão" da nossa
Paróquia, no Parque D. Pedro.
Não esqueça esta actividade "fora de
portas", que nos identifica como
comunidade cristã aberta, alegre e
promotora de momentos de são
convívio, independentemente do
credo religioso ou do partido político.
Porque somos cristãos e aveirenses,
queremos estar no centro do mundo!
Não esqueça e venha conviver
connosco.

Banco Alimentar
Decorre já no próximo fimde-semana (dias 2 e 3 de
Junho) a tradicional
campanha de recolha de
alimentos pelo Banco Alimentar contra
a Fome. Precisa-se de voluntários.
Inscreva-se através do e-mail
ba.aveiro@bancoalimentar.pt ou pelo
telefone 234381192.
Não deixe de ser generoso e “Alimente
esta ideia”!

Onde está o teu
irmão?
Dar bons conselhos
(8ª obra de misericórdia)

